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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8189/7144
(1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Φυλής. .............................................
Καθιέρωση οχτάωρης εργασίας υπαλλήλων της Δη−
μοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης
της Περιουσίας του Δήμου−Μονομετοχικής Α.Ε.−
Εξόρυξη λιθοκόκκων ψιλού χαλικιού και προϊό−
ντων λατομείου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες...........................................................................................
Ορισμός αρμοδίου με δικαίωμα υπογραφής για την
εποπτεία υλοποίησης του προγράμματος της
Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
από την Περιφέρεια Αττικής για την υποστήριξη
της «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων». ...........
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
από τη δημοσίευση της παρούσης έως 30 Ιουνίου
του έτους 2013 υπαλλήλων του τμήματος Πληρο−
φορικής Π.Ε. Μαγνησίας της Διεύθυνσης Διαφάνει−
ας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας. .....................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για το Α΄ εξά−
μηνο έτους 2013. .............................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
υπαλλήλων Α΄ εξαμήνου έτους 2013. ............................
Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Ιωαννιτών για την
τήρηση των πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών νια το έτος
2013. ...........................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι−
κό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδί−
τσας...........................................................................................................
Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε
θέματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων του
Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ
Αθήνας. ...................................................................................................
Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε
θέματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων ΙΕΚ
των ειδικοτήτων ‘Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσε−
ων’ και ‘Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας’»....
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ’ αριθμ. 07/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Φυλής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 § 4 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23−12−2008) η υπηρεσία
της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο και
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων
και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπι−
κού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή
εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και δεν
απαιτείται σχετική έγκριση, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του
μήνα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων
για το Τμήμα Κέντρου Επικοινωνίας Δημοτών του Δήμου
Φυλής, για την άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις δημοτών
για την επίλυση των προβλημάτων (περιπτώσεις εκτάκτων
φυσικών και καιρικών φαινομένων, σχετική πρόβλεψη για
24ωρη λειτουργία του Κέντρου στον ΟΕΥ του Δήμου),
β) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπε−
ριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων της Διεύθυν−
σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής
(απρόσκοπτη εξασφάλιση αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων, αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσι−
μων υλικών, εξασφάλιση καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής σε ολόκληρη τη
γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου κ.τλ.),
γ) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπε−
ριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων της Διεύ−
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θυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Φυλής
(συντήρηση χώρων πρασίνου, ρύθμιση θεμάτων ενεργει−
ακής διαχείρισης, συντονισμός δράσεων για την αντι−
μετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών σε
ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, συντήρηση οδοποιίας
και υποδομών, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστά−
σεων, αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης, λειτουργία και φύλαξη κοιμητηρίων, κ.τλ.)
δ) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπε−
ριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων για το Τμήμα
ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής (παροχή κλιματιζόμενων
χώρων για το χειμώνα και το καλοκαίρι για την προστα−
σία των αστέγων από τις έντονες καιρικές συνθήκες)
ε) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπε−
ριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων για το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας Φυλάκων και Κλητήρων (μόνο για
τα Γραφεία Φυλάκων και Τηλεφωνικού Κέντρου και Κλη−
τήρων) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φυλής (επαρκής φύλαξη δημοτικών κτιρίων, αθλητικών
χώρων, παιδικών χαρών, αποθηκών, εργοταξίου κτλ) και
στ) 12ωρη λειτουργία τις καθημερινές καθώς και λει−
τουργία κατά τα Σαββατοκύριακα του Ιδιαιτέρου Γρα−
φείου του Δημάρχου, του Γραφείου του Γενικού Γραμ−
ματέα του Δήμου Φυλής (γραμματειακή και διοικητική
και τεχνική υποστήριξη των γραφείων, που αφορούν
στη ρύθμιση εκτάκτων και επειγουσών συναντήσεων
Δημάρχου και τη διενέργεια κάθε σχετικής εργασίας
για αρμοδιότητες του), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ.
07/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη ύψους 1.600.000,00 € περίπου σε βά−
ρος του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου που θα βα−
ρύνει τους ΚΑ: 10.6012.10001, 15.6012.10001, 20.6012.10001,
25.6012.10001, 30.6012.10001, 35.6012.10001, 40.6012.10001,
50.6012.10001, 10.6022.10001, 15.6022.10001, 20.6022.10001,
25.6022.10001, 30.6022.10001, 35.6022.10001, 40.6022.10001,
10.6042.10001, 15.6042.10001, 20.6042.10001, 35.6042.10001,
20.6012.10002, 25.6012.10002, 35.6012.10002, 50.6012.10007,
20.6022.10007, 25.6022.10003, 35.6022.10002, 20.6042.10003,
35.6042.10002, 15.6022.10003, 20.6012.10003, 25.6012.10003,
35.6012.20001, 50.6012.10008, 20.6022.10008, 25.6022.10004,
35.6022.10003, 20.6042.10008, 35.6042.10004, ανάλογη δα−
πάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει
τους ίδιους κωδικούς.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 7432/604
(2)
Καθιέρωση οχτάωρης εργασίας υπαλλήλων της Δη−
μοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της
Περιουσίας του Δήμου−Μονομετοχικής Α.Ε.−Εξόρυξη
λιθοκόκκων ψιλού χαλικιού και προϊόντων λατομείου,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).
2. Της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.
Α/12−11−2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
3. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27−
10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ. Α΄/28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28−6−
2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις».
6. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 234/τ.
Α΄/27−12−2010).
7. Του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22−4−2005).
8. Την υπ’ αριθμ. 88/2012 πράξη της από 7−2−2012 3ης
συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 29/15−02−2013 έγγραφο της Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών Υλικών του
Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της Περιουσίας του
Δήμου−Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ
Α.Ε.», με το οποίο ζητείται η έγκριση οχτάωρης ερ−
γασίας υπαλλήλων της «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» του Δήμου
Καστοριάς, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες.
10. Την από 31−01−2013 εισήγηση του Προέδρου της
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» του Δήμου Καστοριάς, περί καθιέρω−
σης οχτάωρης εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες αργίες, των υπαλλήλων των υποκαταστημάτων
της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της Περι−
ουσίας του Δήμου− Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».
11. Την υπ’ αριθμ. 18/31−01−2013 βεβαίωση πίστωσης της
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της Περι−
ουσίας του Δήμου− Ανώνυμης Μονό μετοχικής Εταιρίας
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».
12. Την υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής
Αδρανών Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης
της Περιουσίας του Δήμου−Ανώνυμης Μονομετοχικής
Εταιρίας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», περί καθιέρωσης οχτάω−
ρης εργασίας των υπαλλήλων της ως άνω εταιρίας
(Λιμναίος Οικισμός και Ενυδρείο), κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες αργίες.
13. Τις ανάγκες της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Παραγωγής Αδρανών Υλικών του Δήμου Καστοριάς
και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δήμου− Ανώνυμης
Μονομετοχικής Εταιρίας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», περί καθι−
έρωσης οχτάωρης εργασίας των υπαλλήλων της ως
άνω εταιρίας (Λιμναίος Οικισμός και Ενυδρείο), κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση οχτάωρης εργασίας των υπαλλήλων
της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της Περι−
ουσίας του Δήμου− Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», (Λιμναίος Οικισμός και Ενυδρείο),
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, ως εξής:
Α/Α
1.
2.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΧΩ−
ΡΟΥ−ΚΗΠΟΥΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τρεις (3)
Δύο (2)

ΩΡΑΡΙΟ
09:00 π.μ.
έως 17:00 μ.μ.
09:00 π.μ.
έως 17:00 μ.μ.

Στα υποκαταστήματα της εταιρίας (Λιμναίος Οικισμός,
Ενυδρείο), οι απασχολούμενοι στην Υπηρεσία αυτή κα−
λούνται να καλύψουν διαρκείς ανάγκες που προκύπτουν
και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας. Συγκεκριμένα,
τα υποκαταστήματα, λόγω του τουριστικού τους χα−
ρακτήρα, είναι αναγκαίο να λειτουργούν Κυριακές και
εξαιρέσιμες αργίες. Οι υπάλληλοι επιφορτίζονται με τα
καθήκοντα της έκδοσης των εισιτηρίων, της πώλησης
των αντικειμένων, της συντήρησης και καθαριότητας
του χώρου.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική
ετήσια δαπάνη ύψους 4.760 ευρώ σε βάρος του προϋπο−
λογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής
Αδρανών Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης
της Περιουσίας του Δήμου− Ανώνυμης Μονομετοχικής
Εταιρίας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.»,, οικονομικού έτους 2013 σε
βάρος του Κ.Α 60.00.
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφτεί δαπάνη ύψους
5.100 ευρώ στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς της
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Αδρανών
Υλικών του Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της Πε−
ριουσίας του Δήμου− Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 26 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 39647
(3)
Ορισμός αρμοδίου με δικαίωμα υπογραφής για την επο−
πτεία υλοποίησης του προγράμματος της Θερμοκοι−
τίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από την Περι−
φέρεια Αττικής για την υποστήριξη της «Κατ’ Οίκον
Φροντίδας Συνταξιούχων».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 και των περ.
15 και 16 της παρ. II Ζ «Τομέας Υγείας του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθη−
καν με την υπ’ αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
04−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι−
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ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/τ. Α/30−9−
2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρημα−
τικότητα και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 35/2013 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Λήψη απόφασης για τη δη−
μιουργία Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότη−
τας από την Περιφέρεια Αττικής για την υποστήριξη του
Προγράμματος «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι−
κής, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον Αρσένη Γεώργιο του Χρήστου Περι−
φερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, αρμόδιο
με δικαίωμα υπογραφής για την εποπτεία υλοποίησης
του προγράμματος της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επι−
χειρηματικότητας από την Περιφέρεια Αττικής για την
υποστήριξη της «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»
και των ειδικότερων δράσεων που αυτό θα περιλαμβά−
νει, καθώς και για την υλοποίηση της εν γένει πορείας
του προγράμματος του εθελοντισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
Αριθ. 263
(4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
από τη δημοσίευση της παρούσης έως 30 Ιουνίου
του έτους 2013 υπαλλήλων του τμήματος Πληρο−
φορικής Π.Ε. Μαγνησίας της Διεύθυνσης Διαφάνει−
ας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
κ.λπ.».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010)
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011).
7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που περιλαμβάνουν
εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
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στο κανονικό ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών, κα−
θώς θα παρεμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία τους. Οι
ανάγκες αυτές αφορούν:
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητή
(server) ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο και ελέγχου
περιεχομένου (firewall). Ρυθμίσεις σε όλους τους προ−
σωπικούς υπολογιστές του κτηρίου για πρόσβαση στο
δίκτυο μέσω αυτού.
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητή
αρχείων (file server). Ρυθμίσεις στους προσωπικούς υπο−
λογιστές των Υπηρεσιών για πρόσβαση στον file server
προς λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) και μεταξύ
τους ανταλλαγή αρχείων.
• Συντηρήσεις και αναβαθμίσεις όλων των εξυπηρε−
τητών (servers) του Computer room: Domain server, File
Server, Firewall, Servers ΟΠΣΝΑ BackOffice, Servers ΟΠΣ
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μέσω GIS.
• Συντηρήσεις προσωπικών υπολογιστών Υπηρεσι−
ών (αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού, εγκατάσταση
antivirus, έλεγχοι και πιθανώς καθάρισμα από ιούς).
• Έλεγχος και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού για
τη διασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης στο τοπικό
δίκτυο και στο διαδίκτυο μέσω του Εθνικού Δικτύου
«Σύζευξις».
• Έλεγχος αποθηκών για παροπλισμένο εξοπλισμό
πληροφορικής προς καταστροφή, λόγω συμμετοχής
των Υπαλλήλων του Τμήματος σε σχετική επιτροπή
απόσυρσης και καταστροφής άχρηστου υλικού.
• Εργασίες συντήρησης για την αδιάλειπτη λειτουργία
του ασύρματου δικτύου στο κτίριο του Διοικητηρίου και
σε υπόλοιπους κόμβους ανά το Νομό (WiFi Hotspots).
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2013.
9. Την υπ’ αριθ. 65/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση
της διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή
υπερωριών.
10. Την υπ’ αριθ. 229/29−1−2013 απόφαση ανάληψης δέ−
σμευσης πίστωσης.
11. Το γεγονός ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα
του έτους 2013 από το προσωπικό που υπηρετεί στη
Διεύθυνση, πέντε (5) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζο−
νται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών μέχρι πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από
17.00 έως 19.00, ήτοι κατά μήνα μέχρι είκοσι (20) ώρες
ο καθένας, αποφασίζουμε:
Α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση πέντε
(5) υπαλλήλων του τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Μα−
γνησίας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τη δη−
μοσίευση της παρούσης έως 30/6/2013, λόγω κάλυψης
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα του έτους 2013 και μέχρι 20
ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο για πέντε (5) υπαλλή−
λους της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως κατωτέρω:
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2013.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 500,00
ευρώ μηνιαίως, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, του φορέα 073
και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζε−
ται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Φεβρουαρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1074
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αο−
ρίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για το Α΄ εξάμηνο
έτους 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
48 του Ν. 3584/07 σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 σύμφωνα με τις οποίες
ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης πέρα από το
υποχρεωτικό ωράριο, του προσωπικού του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−03 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία δίδονται διευκρινήσεις για το άρθρο 16 του
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97 σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106
του Ν. 1188/81 ως εξής: «Η όλως εξαιρετική ή απρόβλε−
πτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του
αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
6. Την υπ’ αριθμ. 3110/2005 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και την σχετική υπ’ αρ. 57332/05/5−1−2006
εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις οποίες καθιερώθηκε
στη Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων η
εργασία για όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 12ώρου
βάσεως καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες, διαπιστώνουμε:
Ότι η Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων
λόγω των υποχρεώσεων της σε σχέση με το αντικείμε−
νο των εργασιών της, είναι απαραίτητο να λειτουργεί
και πέραν του κανονικού ωραρίου και όλες τις ημέρες
της εβδομάδας για την επίβλεψη−παρακολούθηση των
έργων που εκτελούνται είτε με εργολαβία, είτε με αυ−
τεπιστασία, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου για το α΄
εξάμηνο του έτους 2013 αναλυτικά κατά κατηγορία
υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:
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ΩΡΕΣ
Αριθμός
Αριθμός
Ημερήσια
υπηρετού− προτειν/νων Απογευματι−
Κυριακή και
ντων υπαλ− υπαλλήλων νή εργασία
εξαιρέσιμη
λήλων
κατά κλάδο
Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες
1ΠΕ5
1ΠΕ5
1
20
1
20
Α) Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων: 1
Β) Σύνολο ωρών υπερωριακής απασχόλησης:80
Γ) Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 575.00€ σε βάρος του
ΚΑ: 6022.0.01 της υπηρεσίας 30.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλή−
λων θα βεβαιώνεται από την υπεύθυνο Προϊστάμενο
Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1072
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
υπαλλήλων Α΄ εξαμήνου έτους 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
48 του Ν. 3584/07 σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 σύμφωνα με τις οποίες
ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης πέρα από το
υποχρεωτικό ωράριο, του προσωπικού του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−03 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία δίδονται διευκρινήσεις για το άρθρο 16 του
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97 σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1.06
του Ν. 1188/81 ως εξής: «Η όλως εξαιρετική ή απρόβλε−
πτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του
αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
6. Την υπ’ αριθμ. 3110/2005 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και την σχετική υπ’ αρ. 57332/05/5−1−2006
εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις οποίες καθιερώθηκε
στη Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων η
εργασία για όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 12ώρου
βάσεως καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες, διαπιστώνουμε:
Ότι η Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων
λόγω των υποχρεώσεων της σε σχέση με το αντικείμε−
νο των εργασιών της, είναι απαραίτητο να λειτουργεί
και πέραν του κανονικού ωραρίου και όλες τις ημέρες
της εβδομάδας για την επίβλεψη−παρακολούθηση των
έργων που εκτελούνται είτε με εργολαβία, είτε με αυ−
τεπιστασία, αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονί−
μων υπαλλήλων για το α΄ εξάμηνο έτους 2013 αναλυτικά
κατά κατηγορία υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:
ΩΡΕΣ
Αριθμός
Αριθμός
Ημερήσια
προτειν/νων Απογευματι−
υπηρε−
Κυριακή και
υπαλλήλων νή εργασία
τούντων
εξαιρέσιμη
υπαλλήλων κατά κλάδο
Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες
8 ΠΕ3
2ΠΕ3
1
80
1
60
8 ΠΕ4
3ΠΕ4
1
80
1
60
6 ΤΕ3
1ΤΕ3
1 ΤΕ4
1ΤΕ4
9 ΔΕ5
3 ΔΕ5
2
120
2
100
5 ΔΕ1
1 ΔΕ1
49 ΔΕ30
1 ΔΕ30
3 ΔΕ24
1 ΔΕ24
1
40
1
40
94
13
5
320
260
Α) Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων: 5
Β) Συνολικό ωρών υπερωριακής απασχόλησης: 580
Γ) Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 3.500,00€ σε βάρος
του ΚΑ: 6012.01.01 της υπηρεσίας 30.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται από την υπεύθυνη Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
F
Αριθμ. 8058/521/29−01−2013
(7)
Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Ιωαννιτών για την τήρη−
ση των πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ιωαννιτών νια το έτος 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 49 του Ν. 3584/07
2. το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011
3. την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
4. την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: «η
παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (σύμφωνα με την
οποία «5.Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ’ υπέρβαση
των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.») παύει
να ισχύει, γ. Ως εκ τούτου, με την διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του κοινοποι−
ούμενου νόμου (Ν. 4024/2011) και μέχρι του ορίου των
είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, καταβάλλεται
αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι
εκτός από τα καθήκοντα της θέσής τους και πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την
υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δήμων, των Ιδρυμάτων,
των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
και των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερούνται τακτικού προ−
σωπικού του διοικητικού κλάδου, καθώς και στους υπαλ−
λήλους των Δήμων, οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα
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πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή
Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και
των Συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους.»
5. Την πίστωση που έχει γραφεί στον Κ.Α. 10−6012.200,
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, αποφασί−
ζουμε:
Ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών Βαγγέλη
Χρήστο του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού,
υπεύθυνο για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών
του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2013.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011.
Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον ορισθέντα
υπάλληλο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

5 ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ 20 ώρες/μήνα
1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20
ώρες/μήνα
34 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΙΩΝ 5 ώρες/μήνα
Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω
προσωπικού είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμού
του έτους 2013 και έχουν ως εξής:
Αμοιβή Ληξιάρχων Κ.Α. 10−6012.0003 7.000,00 €
Αμοιβή Πρακτικογράφων Κ.Α. 10−6012.0004 7.000,00 €
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 29 Ιανουαρίου 2013

Αριθμ. 1/216
(9)
Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέ−
ματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων του Τμή−
ματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

Ο Δήμαρχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ
F
Αριθμ. 5160
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.
Ο ΔHMΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 58
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και
του άρθρου 176 του Ν. 3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012 − 2015» και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011
εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011».
4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του
Ν. 4071/12.
5. Την υπ’ αριθμ. 6205/36373/05.05.2011 απόφαση της Γ. Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλά−
δας (ΦΕΚ 1271/16.06.2011) με την οποία ανατέθηκαν καθή−
κοντα Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας.
6. Την υπ’ αριθμ. 17/18.01.2013 απόφαση Δημάρχου Καρ−
δίτσας περί ορισμού υπαλλήλου για την τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου−
λίου Καρδίτσας.
7. Την υπ’ αριθμ. 30/28.01.2013 απόφαση Δημάρχου
Καρδίτσας περί ορισμού υπαλλήλων ως πρακτικογρά−
φους στα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοι−
νοτήτων του Δήμου Καρδίτσας.
8. Τις λειτουργικές ανάγκες των Διοικητικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε τις όλως εξαιρετικές και έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απασχόληση
του προσωπικού του Δήμου μας, πέρα από το κανονικό
ωράριο εργασίας και καθιερώνουμε την υπερωριακή
εργασία για το έτος 2013, ως εξής:
Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα
για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών (Περίπτωση α)

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ
F

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Τον ν. 1733/1987, «Μεταφορά Τεχνολογίας, εφευρέ−
σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατο−
μικής Ενέργειας» (Α΄ 171), ιδίως το άρθρο 28, όπως ισχύει,
(β) το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επι−
τροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α΄ 173),
(γ) την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινή υπουργική
απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Β΄
216), ιδίως τα άρθρα 1.1.4.6 και 1.1.7ε αυτής,
(δ) την από 22/02/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας,
(ε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτι−
νολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(ΤΕΙ) Αθήνας λογίζεται ότι διαθέτουν επάρκεια γνώσεων
και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας κατά το
άρθρο 1.1.4.6. περίπτωση (α) της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ)
94/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονι−
σμών Ακτινοπροστασίας» (Β΄ 216), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
F
Αριθμ. 6/215
(10)
Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέ−
ματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων ΙΕΚ των ει−
δικοτήτων ‘Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων’ και ‘Ια−
τρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας’».
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) τον ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, εφευρέ−
σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής
Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 171), ιδίως το άρθρο 28, όπως
ισχύει,
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(β) το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επι−
τροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α΄ 173),
(γ) την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινή υπουργική
απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Β΄
216), ιδίως τα άρθρα 1.1.4.6 και 1.1.7ε αυτής,
(δ) την από 31/01/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας,
(ε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
συνεργαζόμενη με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίη−
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), συμμετέχει στη διαδικασία της διενέργειας
εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης
αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) των ειδικοτήτων «Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσε−
ων» και «Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας».
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2. Με την επιτυχή συμμετοχή στις, κατά την παρά−
γραφο 1, διενεργούμενες εξετάσεις και την έκδοση της
βεβαίωσης πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, χορηγείται,κατό−
πιν αιτήσεως, από την ΕΕΑΕ, πιστοποιητικό επάρκειας
γνώσεων και κατάρτισης των ως άνω αποφοίτων ΙΕΚ
σε θέματα ακτινοπροστασίας κατά το άρθρο 1.1.4.6,
περίπτωση α, της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινής
υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμών Ακτινο−
προστασίας» (Β΄ 216), όπως ισχύει.
3. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης
εμπίπτουν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2 που
χορηγήθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ από 1/1/2013 εφόσον
έχει τηρηθεί διαδικασία όπως αυτή της παραγράφου 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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