
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.65227/25.08.2017 
απόφασης «Επιστημονική διασύνδεση της Μο-
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», ως προς την επωνυμία της 
εταιρείας από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙ-
ΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουα-
ρίου έως και 31ης Αυγούστου 2018.

3 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών στην Π.Ε. Φωκίδας κατά την κυνη-
γετική περίοδο 2017 - 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 
του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
6μήνου του έτους 2018.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Λοκρών.

7 Καθορισμός αριθμού θέσεων εισακτέων σε προ-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.93329 (1)
  Τροποποίηση της αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.65227/25.08.2017 

απόφασης «Επιστημονική διασύνδεση της Μο-

νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑ-

ΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-

σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», ως προς την επωνυμία της 

εταιρείας από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-

ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ-

ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙ-

ΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 29, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων…., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ194 τ.Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/20174 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α΄).

7. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου υγείας, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει».

8. Την από 26.09.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙ-
ΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

9. Την αρ. 6391/09.11.2017 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αρ. Γ3β/ΓΠ/οικ.65227/ 
25.08.2017 απόφασης «Επιστημονική διασύνδεση της 
Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», 
ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ-
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ», καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονι-
κώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν 
προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

  Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 14/2017/ΑΠΠ (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-

κού (ΑΣΕΠ) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ια-

νουαρίου έως και 31ης Αυγούστου 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ176/16-12-2015/ 

τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2) Του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κα-
τοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές».

3) Των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του ν.2190/1994, 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν 
(ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994).

4) Του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/ τ.Α΄/28-12-2009).

5) Των άρθρων 36 και 40 παρ. 4 και 6 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27-10-2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» με 
τα οποία προστέθηκαν αρμοδιότητες στο ΑΣΕΠ.

6) Του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του ν.3839/2010 (ΕΙΣΕΠ).

7) Τις λοιπές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/ 
3.3.1994).

Β) Την υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 κανονιστική απόφα-
ση του Υπουργού Εσ.Δ.Δ.και Α. (ΦΕΚ 1854/Β’/11.12.2003), 
όπως ισχύει.

Γ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/τ.Β΄/ 
18.7.2003).

Δ) Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋ-
πολογισμό του ΑΣΕΠ (2018), Ειδικός Φορέας 05-620, ΚΑΕ 
0511- αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, συνολικού 
ύψους 310.000,00 €.

Ε) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη μέχρι δια-
κόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (248.000 €), η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 05-620.

ΣΤ) Την υπ. αριθμ. 13/2017/ΑΠΠ/13-12-2017 Απόφαση 
προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας με ΑΔΑ Ω2Χ56Η6—ΕΣ5, ύψους 
διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €), για 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και την πληρωμή 
της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 
0511(Φ.05-ΕΦ 620), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα-
τινής απασχόλησης διακοσίων τριάντα (230) υπαλλή-
λων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 36.800 ώρες 
{230Χ20Χ8} συνολικά, από την 01 Ιανουαρίου μέχρι και 
την 31 Αυγούστου 2018.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά 
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του Απο-
κεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης,

Α) που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων:
1) του άρθ. 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για:
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• Α) την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής γρα-
πτού διαγωνισμού της Α.Α.Δ.Ε. (548 θέσεις ΠΕ Τελωνει-
ακών και ΠΕ Εφοριακών/Προκ. 1Γ/2017). 

• Τον αυτεπάγγελτο έλεγχο πινάκων διοριστέων και 
εξέταση ενστάσεων. 

• Β) τις αναπληρώσεις γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2008.
• Γ) την διενέργεια των διαδικασιών διάθεσης των επι-

λαχόντων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού έτους 
1998, (έλεγχος αιτήσεων έκδοση αποτελεσμάτων και 
εξέταση των αιτήσεων θεραπείας - Προκ. 1ΕΓ/2017 Κα-
τηγορία ΤΕ). 

• Δ) τις αναπληρώσεις των επιλαχόντων του γραπτού 
διαγωνισμού 1998 (Προκηρύξεις 1ΕΓ/2016 και 2ΕΓ/2016).

2) του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις 
διαδικασίες: 

• Α) αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέων και 
εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο παλαιοτέρων 
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι 
πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, των οποίων εκκρε-
μούσαν οι διορισμοί και για τους οποίους εκδόθηκε η 
απαιτούμενη απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της παρ. 5 
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (τ.Α΄ φ.40) όπως ισχύει, 
κατά τα έτη 2016, 2017. 

• Β) αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέων ή προ-
σληπτέων και εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο 
προκηρύξεων των ετών 2014 έως και 2017 (2ΕΚ/2014, 
3Κ-7Κ/2014, 1Κ-5Κ/2015, 1Κ-7Κ/2016, 1Κ-6Κ/2017). 

• Γ) υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 16Κ/2017, 1Κ - 4Κ/ 
2018, παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών 15Κ -16Κ/ 
2017, 1Κ - 3Κ/2018. 

• Δ) έκδοσης προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο 
των Προκηρύξεων 10Κ - 16Κ/2017, 1Κ - 2Κ/2018.

• Ε) εξέτασης ενστάσεων για την έκδοση οριστικών 
αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΔΕ στο πλαίσιο 
της προκήρυξης 1Κ/2017 και των προκηρύξεων, 5Κ - 
15Κ/2017.

3) του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
διενέργεια και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης: 

• Α) 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (3Ε/2016). 

• Β) 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (1Ε/2017). 

• Γ) 6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο 
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), 1 θέσεως Ει-
δικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού στο 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2Ε/2017). 

• Δ) 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ει-
δικότητας Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (4Ε/2017). 

• Ε) 4 υπαλλήλων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ στα γνωστικά 
αντικείμενα «Πληροφορική», «Εργασιακή/Οργανωσιακή 
Ψυχολογία», «Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα» 
και «Διοικητικό Δίκαιο». (3Ε/2017). 

• ΣΤ) 2 Μονίμων Υπαλλήλων Ειδικευμένου Επιστημο-
νικού Προσωπικού στο ΑΣΕΠ (1Α/2008).

4) του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110Α) 
όπως ισχύει, για την εξέταση αιτήσεων θεραπείας ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής περιόδου 
2017-2018.

5) των άρθρων 1 έως 13 του ν. 4369/2016 ΦΕΚ 33Α΄ 
όπως ισχύει, για τις διαδικασίες εγγραφής και τήρησης 
Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Δι-
οίκησης.

6) του άρθ. 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, κ.λπ.

7) του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχια-
κών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς 
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή 
έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διε-
θνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων, με 
την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο πινάκων και 
ενστάσεων, του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε΄ και κ΄) 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προ-
σωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί 
προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των 
Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ΄ άτομο».

8) του άρθ. 63 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού στις Κεντρικές ή Αποκεντρωμένες 
Υπηρεσίες των Υπουργείων ή τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τα Ν.Π.Ι.Δ. 
που εποπτεύονται από τα Υπουργεία για την αντιμετώ-
πιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για 
ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.

9) του άρθ. 74 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις συγχρηματοδοτού-
μενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ».

Β) το γεγονός ότι το προσωπικό της υπηρεσίας μας 
εργάζεται:

1) για την εκπόνηση των σχεδίων προκηρύξεων για 
την πλήρωση: 

• Α) 11 θέσεων ΕΕΠ στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
• Β) 3 θέσεων ΕΕΠ στην Αναλογιστική Αρχή 
• Γ) 1 θέσεως ΠΕ Ιατρών με τριετή θητεία (επαναπρο-

κήρυξη 1Ε/2016) του Υπουργείου Πολιτισμού 
• Δ) 3 θέσεων ΕΕΠ του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-

πτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
• Ε) 6 θέσεων ΕΕΠ του ΕΟΦ 
• ΣΤ) 4 θέσεων ΕΕΠ του ΕΚΔΔΑ 
• Ζ) 588 θέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
• Η) 209 θέσεων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
2) επί αιτημάτων που έχουν αποσταλεί στο ΑΣΕΠ και 

η αρμόδια Διεύθυνση βρίσκεται σε επικοινωνία με τους 
κατωτέρω φορείς, για την έκδοση προκηρύξεων, όπως: 
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• Α) 119 θέσεων των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ σε ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών 

• Β) 158 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
• Γ) 3 θέσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσα-

λονίκης 
• Δ) μιας θέσης Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων και 2 

θέσεις ΠΕ του ΕΟΜ,
ενώ αναμένεται να αποσταλεί από το Υπουργείο Εσω-

τερικών αίτημα στο ΑΣΕΠ για την έκδοση προκήρυξης 
πλήρωσης περίπου 8300 θέσεων όλων των κατηγοριών 
στους ΟΤΑ και τα Ν.Π. αυτών, οι οποίες θα πρέπει να 
έχουν πληρωθεί μέχρι 31/3/2018 που λήγουν οι συμβά-
σεις των υπαλλήλων ΔΕ, ΥΕ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας.

Γ) Επίσης το ΑΣΕΠ:
1. Εγκρίνει τις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ και 

διενεργεί έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής 
ωφελουμένων από αυτές, για διάφορους φορείς και ωφε-
λούμενους, οι οποίοι αποστέλλουν σχετικά ερωτήματα,

2. Εγκρίνει «Ανακοινώσεις» για κάλυψη θέσεων σε δι-
άφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2527/1997 ως ισχύει ή 
ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 
του ν.2190/1994, ως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη 
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ΣΜΕ ότι πρόκειται 
για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρ-
τημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες και

3. Εξετάζει Ενστάσεις επί προκηρύξεων φορέων σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 του ν.3812/2009.

Δ) Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπε-
ρωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε-
γραμμένης στον Κ.Α.Ε. 0511 πίστωσης του προϋπολογι-
σμού του ΑΣΕΠ (Ειδ. Φ.05-620) οικ. έτους 2018.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-08-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στηνΕφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 

Ι

Αριθμ. 1387/221150 (3)  
 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-

κών συνθηκών στην Π.Ε. Φωκίδας κατά την κυ-

νηγετική περίοδο 2017 - 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 258 παρ. 3 (εδάφιο στ΄) και 5 του ν.δ. 

86/ 1969 (ΦΕΚ 7/Α΄) «Περί Δασικού κώδικα», όπως αντι-

καταστάθηκαν με τις Δ/ξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
7 του ν.177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως Δ/ξεων τινών του ν.δ. 86/1969 κ.λ.π.»

β. Του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄) Καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές κ.λ.π.

γ. Του άρθρου 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) ‘Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’.

δ. Του π.δ. 138/10 (ΦΕΚ 231/Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας».

2. Την αριθ.414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικο-
νομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει (αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 188/Β’), 294283/ 
23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’) και 87578/703/06-03-2007 
(ΦΕΚ 581/Β΄) σε συμμόρφωση με την αριθ. 79/409/ 
02-04-1979/ ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. «περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών») κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-10 (ΦΕΚ. 
1495/Β’) κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. Οικονομι-
κών- Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-
νίδας κ.λ.π.» ως ισχύει σήμερα.

4. Την αριθ.90227/185/14-01-03 Δ/γή του Υφυπουργού 
Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυσμενών 
καιρικών συνθηκών».

5. Την αριθ. 159489/1969/31-07-2017 (ΦΕΚ 2809/Β΄) 
αποφ. του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018».

6. Την αριθ. οικ. 6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ 2003/Β’) 
απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί μεταβίβασης 
του δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους των 
Δασικών Υπηρεσιών.

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας στην Π.Ε. Φωκίδας έναντι των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και 
έντασης, παγετός κλπ) που μπορεί να εκδηλωθούν κατά 
την διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντι-
κή ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη 
έως αδύνατη τη διαβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κατά 
την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 σε 
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων διάρκειας 
και έντασης που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιο-
νόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και 
καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανή-
μπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυ-
γής. Ειδικότερα, σε περίπτωση χιονοσκεπών εκτάσεων, 
απαγορεύεται η θήρα σε απόσταση διακοσίων (200) 
μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 
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και 996/1971, του ν. 177/1975, της αριθ.414985/29-11-
1985 κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει και της 
αριθ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/01-09-2010 απόφασης ως 
τροποποιήθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 
ομοία (ΦΕΚ 415/Β΄).

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων μελών Κυνηγετικών 
Οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Άμφισσα, 14 Δεκεμβρίου 2017

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φωκίδας

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 115755 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 

του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του πρώτου 

6μήνου του έτους 2018. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.ΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

5. Το αριθ. 112610/5-12-2017 έγγραφο της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας στο οποίο 
επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας που αφορούν στις 
εργασίες επίβλεψης, σήμανσης και κατασκευής διαγράμ-
μισης κόμβων στα κεντρικά σημεία της πόλης και στις 
Δημοτικές Ενότητες, στην τοποθέτηση, επανατοποθέ-
τηση και συντήρηση επαναφερόμενων οριοδεικτών και 
στις διαγραμμίσεις θέσεων Δη.ΣΕΣ και ΑΜΕΑ, σε ώρες 
μειωμένης κίνησης οχημάτων προς αποφυγή προβλημά-
των στην κυκλοφορία, καθώς και στις απαιτούμενες με-
τρήσεις 12ωρου κυκλοφοριακού φόρτου, είναι αναγκαία 
η υπερωριακή εργασία προσωπικού της υπηρεσίας κατά 
τη διάρκεια του πρώτου 6μηνου του έτους 2018.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2018.

7. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα 
καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασί-
ζουμε:

Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότη-
τας του Δήμου, κατά τη διάρκεια του πρώτου 6μήνου του 
έτους 2017, για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν 
στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός μονίμων υπαλλήλων Ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας

Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 360

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου TE Μηχανικών 240

Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 360

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ 120
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 1080.
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση; 5.400,00 €.
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 70-6012.701 ποσού 9.000,00 €.
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Αριθμ. 114588 (5)

    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.ΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους.

5. Την αριθ. 100387/13-10-2015 απόφαση Δημάρχου 
(ΑΔΑ: 6ΘΜΡΩ96-Ξ12) με την οποία ορίστηκε ο υπάλλη-
λος του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Απόστολος Γαϊτάνης του Νικολάου, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού, υπεύθυνος για τη 
διενέργεια της λογιστικής - ταμειακής διαχείρισης των 
οικονομικών στοιχείων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Μαγνησίας, σε εφαρμογή 
της αριθ. 608/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου.

6. Το αριθ. 112082/4-12-2017 έγγραφο της αναπληρώ-
τριας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα 
υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω υπαλλήλου, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2018, προκειμένου να εκτε-
λέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με την προ-
αναφερόμενη απόφαση.

7. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2018.

8. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα 
καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασί-
ζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τη δι-
άρκεια του έτους 2018, του υπαλλήλου του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Από-
στολου Γαϊτάνη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
και /ή Οικονομικού με βαθμό Β', προκειμένου να ασκήσει 
τα καθήκοντα της διενέργειας της λογιστικής - ταμειακής 
διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Μαγνη-
σίας, που του έχουν ανατεθεί με την αριθ. 100387/13-
10-2015 απόφαση Δημάρχου, η οποία εκδόθηκε σε 
εφαρμογή της αριθ. 608/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόλου.

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10.6012-101 
ποσού 10.000,00 €.

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας

Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Εργάτη ΥΕ 120
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 120
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 480,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 70-6022.701 ποσού 1.000,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α-2α του άρθρου 20 του ν. 
4354/2015, σύμφωνα με τα οποία η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66431Τεύχος Β’ 4711/29.12.2017

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου 
θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και, σε κάθε 
περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων 
της παρ. Α-2α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα 
με τα οποία η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 
120 ώρες/εξάμηνο.

Η χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης θα γίνεται με 
βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής 
απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 680/2017 (6)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δήμου Λοκρών .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2.49.Α.4 του άρθρου 1, 

των άρθρων 2 και 9 και της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν.344/1976.
3. Την αριθ. 127080/57510/21`-12-2010 (ΦΕΚ 1984/

Β/22-10-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την αριθ. 65/Φ.127080857510/31-12-2010 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 
των παρ. 1,5 και 6 του άρθρου 49 και του άρθρου 176 
του ν.3584/2007.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015. 
(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

7. Την αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Δήμου 
μας εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέρα 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, εκτελούν και 
την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτή-
των Αταλάντης, Μαλεσίνας, Δαφνουσίων και Οπουντίων, 
που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2.49.α.4 του 
άρθρου 1 του ν.3852/2010.

9. Τα αριθ. 2/43441/0022/2014 και 2/47186/0022/2004 
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το αριθ.118/ΦΕΚΒ΄/4-3-2011 «Ανάθεση καθηκό-
ντων Ληξιάρχων Δήμου Λοκρών», όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε με τα αριθ.ΦΕΚ/ 460/Β/26-2-2013 και ΦΕΚ/ 
2743/Β’/29-10-2013.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται από 
1/1/2018 έως και 31/12/2018 για την αντιμετώπιση της 
λειτουργίας των Ληξιαρχείων κατά το Σάββατο και την 
Κυριακή, σε εφαρμογή της αριθ. 131360/12503/8-5-2013 
εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών περί «Τροποποιήσε-
ως Ληξιαρχικού ν.344/1976 και άλλες διατάξεις», οι οποί-
ες επιβάλλουν την υποχρεωτική απασχόληση τεσσάρων 
(4) υπαλλήλων του Δήμου μας που εκτελούν καθήκοντα 
ληξιάρχου σε μη εργάσιμες ημέρες και πέραν του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας.

12. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση 
στους ΚΑΕ 10.612.003 «Αμοιβές Ληξιάρχων» στο προϋπο-
λογισμό του Δήμου Λοκρών, οικονομικού έτους 2018, για 
την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων 
(4) υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών, οι οποίοι ασκούν 
ληξιαρχικά καθήκοντα στις Δημοτικές ενότητες ήτοι:

1) Λιάρτης Βασίλειος, Ληξίαρχος ΔΕ Αταλάντης.
2) Ανδριτσόπουλος Ιωάννης, Ληξίαρχος ΔΕ Δαφνουσίων.
3) Βίγγος Ευάγγελος, Ληξίαρχος ΔΕ Μαλεσίνας.
4)Γκριτζάπης Αθανάσιος, Ληξίαρχος ΔΕ Οπουντίων.
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 

31/12/2018 και για έως είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζη-
μίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπη-
ρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη της αμοιβής βαρύνει τον ΚΑΕ του σκέλους 
των εξόδων 10.6012.003 «Αμοιβές Ληξιάρχων» με ποσό 
5.900 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αταλάντη, 14 Δεκεμβρίου 2017

  Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 365/2.1.ακ./11-12-2017 (7)

Καθορισμός αριθμού θέσεων εισακτέων σε προ-

πτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2018-2019.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και παρ. 5 του 

ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159 τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4 
του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α’),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθ-
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 156 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως ισχύουν,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), κατ’ 
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού,

7. Το πρακτικό της με αριθμό 365/11-12-2017 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

8. Τα υφιστάμενα προπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών του Ε.Α.Π., αποφασίζει:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχόμενων θέσε-
ων του ΕΑΠ στις 5720 για τους φοιτητές των ακόλουθων 

προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
Πληροφορική 1200
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1500
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1200
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1200
Ισπανική Γλώσσα και πολιτισμός 120

2. τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ-
ων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων 
θέσεων και συγκεκριμένα 286 θέσεις στα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από 
σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’).

3. Τον καθ’ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων 
φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 20.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047112912170008*
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