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Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−06−2011), μετατάσσεται ο Χα−
ντζιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με σχέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Φυλάκων,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, στην ειδικότητα Διοικητικών, της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε προσωρινή προσωποπαγή
θέση, με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία
συνιστάται με την παρούσα απόφαση, επειδή συντρέχουν
όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας: 16475/1138/26−06−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ
F
(2)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Πατρέων.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Κοζάνης.
Με την υπ’ αριθμ. 274/20377/30−03−2012 απόφαση του
Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του

Με την υπ’ αριθμ. 41207/5−4−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35
παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την
αριθμ. 58 θέμα 7/22−3−2012 γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αχαΐας, μετατάσ−
σεται η υπάλληλος Μπιρμπίλη Σταματίνα του Κοσμά,
κατηγορίας − κλάδου ΔΕ Διοικητικού, εντός της ίδιας
κατηγορίας στον κλάδο ΔΕ πληροφορικής, με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης, επειδή συντρέχουν όλες οι
υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και του
προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων.
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 33466/6360/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(3)

*Μεταφορά θέσης του Δήμου Πατρέων.
Με την υπ’ αριθμ. 41219/5−4−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35
παρ. 5 του N. 4024/2011, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την
αριθμ. 58 θέμα 11/22−3−2012 γνωμοδότηση του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αχαΐας, μετατάσσεται
η υπάλληλος Φούρα Κυριακούλα του Γεωργίου, κατηγο−
ρίας − κλάδου ΥΕ εργατών κοιμητηρίων, εντός της ίδιας
κατηγορίας στον κλάδο ΥΕ φυλάκων εξωτερικών χώρων
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης, επειδή συντρέχουν
όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και του
προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων.
(αριθμ. πρωτ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου: 33463/6357/2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F

του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−
2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 5 Ε.Η.Δ. θέμα της
11ης Συνεδρίασης του 2011 και την 2/2012 γνωμοδοτήσεις
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά
και Ν. Αιτωλ/νίας αντίστοιχα και μετά την υπ’ αριθμ. 249/
4−07−2011 απόφαση του Δημάρχου Τροιζηνίας, μετατάσ−
σεται ο υπάλληλος Μπεκιράκης Θεόδωρος του Γεωρ−
γίου, κατηγορίας− κλάδου TE 17 Διοικητού − Λογιστικού,
με βαθμό Δ΄, από το Δήμο Τροιζηνίας όπου υπηρετούσε
στο Δήμο Ακτίου − Βόνιτσας, με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης του επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Ακτίου − Βόνι−
τσας: η από 29−02−2011).
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 45201/857672012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
(6)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Πατρέων.

(4)
*Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πειραιά στο Δήμο ΄Ηλιδας.
Με την υπ’ αριθμ. 9919/30−3−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Ήλιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35
παρ.5 του Ν. 4024/2011, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την
αριθμ. 1 θέμα 7ο/9−3−2012 & θέμα 12714−9−2011 γνωμοδο−
τήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Ηλείας & Δήμου Πειραιά» αντίστοιχα και μετά την υπ’
αριθμ. 12290/1115/29−3−2012 απόφαση του Δημάρχου Πει−
ραιά, μετατάσσεται ο δημοτικός υπάλληλος Αρβανίτης
Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, κατηγορίας κλάδου ΔΕ
23 Δημοτικής Αστυνόμος, από το Δήμο Πειραιά όπου
υπηρετούσε, στο Δήμο Ήλιδας, με ταυτόχρονη μεταφο−
ρά της θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες οι
υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας:
1162/72/17−1−2012).
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 32499/6155/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F

Mε την υπ’ αριθμ. 32665/05−04−2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ−
ΨΗ) απόφαση του Δημάρχου Πατρέων που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 183 και 79 του
Ν. 3584/07, ταυ άρθρου 35 παρ. 5 του N. 4024/2011, της
αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και την αριθμ. 5672012 γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου ΛΙΟΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, από
την θέση κατηγορίας − κλάδου ΥΕ Εργατών Συντήρησης
Φυτοτεχνικών Έργων, στην ανώτερη κατηγορία − κλάδο
ΔΕ Διοικητικοί) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
(κατάργηση ΥΕ Εργατών Φυτοτεχνικών Έργων − σύστα−
ση ΔΕ Διοικητικού), επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του
νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέ−
ων 31/02−03−2012).
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 33470/6364/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
(7)
*Μεταφορά θέσης από τον Δήμο Κω
στο Δήμο Δυτ. Αχαΐας.

(5)
*Μεταφορά θέσης από το Δήμο Τροιζηνίας
στο Δήμο Ακτίου − Βόνιτσας.
Με την υπ’ αριθμ. 16/29−02−2012 απόφαση του Δημάρχου
Ακτίου − Βόνιτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5

Mε την υπ’ αριθμ. 294/2012 με αριθμ. 12222/4−4−2012
απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του
Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αριθμ. 58 θέμα 2ο/22−3−2012 και 1 θέμα 7ο/9−3−2012 γνωμοδο−
τήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αχα−
ΐας & Δωδεκανήσου, αντίστοιχα και μετά την υπ’ αριθμ. 4571/
6−2−2012 βεβαίωση του Δημάρχου Κω, μετατάσσεται η δη−
μοτική υπάλληλος Σπάθη Αθανασία του Νικολάου, κατηγο−
ρίας κλάδου ΤΕ3 (Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών), από
το Δήμο Κω όπου υπηρετούσε στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας,
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή
συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προ−
ϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας: οικοθεν/12−3−2012).
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 32527/6165/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
(8)
*Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πατρέων
στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
Με την υπ’ αριθμ. 293/2012 με αριθμ. 12221/4−4−2012 απόφαση
του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρ−
θρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.
25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την αριθμ. 58 θέμα 6ο/
22−3−2012 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αχαΐας και μετά την υπ’ αριθμ. 23002/
5−3−2012 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων μετατάσσεται
η δημοτική υπάλληλος Ζερβού Ανδριάνα του Παύλου, κα−
τηγορίας κλάδου ΠΕ1 (Διοικητικού − Οικονομικού), από το
Δήμο Πατρέων όπου υπηρετούσε στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας,
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει» επειδή
συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋ−
ποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας: 12216/4−4−2012).
(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 32524/6164/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 649/Γ΄/9−7−2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
Αριθμ. 137412
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, παροχής νυχτερινής
εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
καθώς και 24ωρη λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου
Δημάρχου, του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, του Τμή−
ματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων
και του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αθηναίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 225/2012 πράξη του Δημοτικού Συμ−
βουλίου που αφορούν την έγκριση για την εξαίρεση από
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την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας για υπηρεσίες
του Δήμου μας.
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδιαίτερου Γραφείου
Δημάρχου, του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, του Τμή−
ματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων
και του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αθηναίων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012,
σύμφωνα με τις οποίες, οι αποφάσεις που εκδίδονται
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 25834/23348/05−06−2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για την Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας του
Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, του Γραφείου Γενικού
Γραμματέα, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και
Δημοσίων Σχέσεων και του Γραφείου Τύπου του Δήμου
Αθηναίων. (ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/15−06−2012).
7. Την με Α.Η.Π. 31588/17−02−2012 απόφαση Δημάρχου
Αθηναίων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης,
τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα
και Σαββατοκύριακα του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου,
του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, του Τμήματος Διεθνούς
Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων και του Γραφείου Τύ−
που του Δήμου Αθηναίων, για δέκα οκτώ (18) εργαζόμενους
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Η εν λόγω απασχόληση, η οποία τεκμηριωμένα δεν
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του ωραρίου
λειτουργίας της υπηρεσίας της πενθήμερης απασχό−
λησης και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20
του Ν. 4024/2011, θα βεβαιώνεται αναλυτικά στα μηνι−
αία δελτία εργασίας και θα αποστέλλονται στο Τμήμα
Μισθοδοσίας Προσωπικού της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυ−
ναμικού, υπό των οικείων προϊσταμένων Δ/νσεων του
Δήμου Αθηναίων, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις
οικείες πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2012 του Φ.10
με ΚΑ.: 6022.001, 6052.001 και ανέρχεται στις 19.682,13
ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα. 5 Ιουλίου 2012
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
F
Αριθμ. 138192
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, παροχής νυχτερι−
νής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου καθώς και 24ωρη λειτουργία δια−
φόρων ειδικοτήτων του Τμήματος Παιδικών Εξοχών
της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας Δή−
μου Αθηναίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 214/2012, 367/2012 και 456/2012 αποφά−
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη
προσωπικού και εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξο−
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χών του Δήμου Αθηναίων για το καλοκαίρι του 2012.
2. Την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση για την σύ−
ναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
3. Τις με Α.Η.Π. 133400/29−06−2012 και 137360/05−07−2012
αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν την πρόσληψη προ−
σωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις Παιδικές Εξο−
χές του Δήμου έτους 2012.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17−02−2012 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 414 τ.Β΄/23−02−2012).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012,
σύμφωνα με τις οποίες, οι αποφάσεις που εκδίδονται
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 27802/25042/15−06−2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής περί καθιέρωσης καθ’ εξαίρεση εφαρμογής
του πενθημέρου, επταήμερης λειτουργία καθώς και τη
λειτουργία σε 24ωρη βάση των Παιδικών Εξοχών (ΦΕΚ
2031/τ.Β΄/21−06−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 576/26−04−2012 της Γενικής Δ/νσης
Δημοσιονομικού Ελέγχου ΥΔΕ στο Δήμο Αθηναίων, βε−
βαίωση ύπαρξης πίστωσης.
10. Την με Α.Η.Π. 31588/17−02−2012 απόφαση Δημάρχου
Αθηναίων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για εκατόν δέκα (110) εργαζομένους, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
διαφόρων ειδικοτήτων του Τμήματος Παιδικών Εξοχών
της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας Δήμου
Αθηναίων, για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται
στο κατώτερο πίνακα για κάθε ειδικότητα και με τους
περιορισμούς που θέτει το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011,
τα εξής:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση έως 20 ώρες ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και
την προβλεπομένη από το Νόμο αποζημίωση.
Β. Την παροχή νυχτερινής εργασίας καθώς και την
παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και
συνολικά έως 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

τη δυνατότητα απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες
μέχρι 7,5 ημερησίως προς συμπλήρωση της υποχρεω−
τικής..
Οι ως άνω θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

ΙΑΤΡΟΙ

3

έως τη λήξη
της σύμβασης
10−09−2012

2.

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

4

έως τη λήξη
της σύμβασης
10−09−2012

3.

Π Ε ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

4

έως τη λήξη
της σύμβασης
16−08−2012

4.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

έως τη λήξη
της σύμβασης
12−09−2012

5

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

3

έως τη λήξη
της σύμβασης
16−08−2012

6.

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ

2

έως τη λήξη
της σύμβασης
12−09−2012

7.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ − ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

93

έως τη λήξη
της σύμβασης
12−09−2012

ΣΥΝΟΛΟ

110

Η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει ης πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου
Αθηναίων του Φορέα 15 με ΚΑ 6042.001 με ποσό 54.861,53
ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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Αριθμ. 3/212
Καθορισμός των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.

(11)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Το άρθρο 28 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 171), όπως ισχύει.
(β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17176/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ.
της ΕΕΑΕ» (Β΄ 832), ιδίως την παράγραφο 1 εδάφιο (ια), η οποία επιτρέπει την κοστολόγηση και καθορισμό των
τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.
(γ) Την από 20−06−2012 εισήγηση της υπηρεσίας.
(δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Εκδίδει τιμοκατάλογο των τιμών χρέωσης της παροχής υπηρεσιών της ΕΕΑΕ προς τρίτους, ο οποίος κωδι−
κοποιεί όλα τα ισχύοντα επιμέρους κείμενα χρεώσεων παροχής υπηρεσιών. Ο τιμοκατάλογος των τιμών χρέωσης
της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους είναι ο παρακάτω:
α. Υπηρεσίες Δοσιμέτρησης Προσωπικού
1.
Μέτρηση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας
2.
Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (σώματος/καρπού)
3.
Δοσίμετρα νετρονίων
4.
Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (δακτύλων)
5.
Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας για ιατρικές εφαρμογές
β. Υπηρεσίες Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
1.
Έλεγχος δειγμάτων με γ – φασματοσκοπία υψηλής ακρίβειας
2.
Έλεγχος δειγμάτων με γ – φασματοσκοπία χαμηλής ακρίβειας
3.
Μέτρηση ολικής α και εναπομένουσας β ακτινοβολίας πόσιμου νερού
4.
Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με παθητικούς ανιχνευτές ιχνών
5.
Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με electret
6.
Μέτρηση α – φασματοσκοπία ανά στοιχείο (U, Th, Pu, Am, Po−210)
7.
Μέτρηση Ra−226 με α – φασματοσκοπία
8.
Μέτρηση δειγμάτων με υγρό σπινθηριστή
9.
Μέτρηση ολόσωμης ακτινοβολίας
10. Επιτόπιος έλεγχος ραδιενέργειας
11.

Έκδοση πιστοποιητικού ραδιενέργειας
(scrap metals, συμπεριλαμβανομένων των scrap χαλκού,
αλουμινίου και μολύβδου)

γ. Υπηρεσίες Αδειών και Ελέγχων
1.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου
(Χ−1, Χ−2, Χ−3, Χ−Οδ, Χ−κ)
α. Ελεγχθείσες ακτινοδιαγνωστικές/οδοντιατρικές λυχνίες
β. Ελεγχθέντες αξονικοί τομογράφοι
γ. Ελεγχθέντες εξομοιωτές
δ. Ελεγχθέντες αγγειογράφοι επεμβατικής ακτινολογίας
2.
Ανανέωση/μεταφορά πιστοποιητικού Χ−ΟΔ
3.
Ανανέωση πιστοποιητικού Χ−ΟΔ με ορθοπαντομογράφο
4.
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
ακτινολογικού εργαστηρίου μέχρι και 3 ακτινολογικούς θαλάμους
α. Για κάθε επιπλέον ακτινολογικό θάλαμο
5.
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου Χ−ΟΔ
α. Για κάθε επιπλέον θάλαμο ορθοπαντομογράφου
6.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Τ, Β, Θ)
7.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Ε)
8.
Ελεγχθέντες εξομοιωτές ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου
9.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1
10. Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες
11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες
12. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET
13. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET/CT

5€ ανά τεμάχιο
35€ ανά τεμάχιο
130€ ανά τεμάχιο
35€ ανά τεμάχιο
κατά περίπτωση
150€ ανά δείγμα
80€ ανά δείγμα
150€ ανά δείγμα
25€ ανά τεμάχιο
80 ανά μέτρηση
500€ ανά δείγμα
600€ ανά τεμάχιο
250€ ανά τεμάχιο
150€
80€ ανά ώρα
μετάβασης & μέτρησης

75€ ανά πιστοποιητικό

150€
80€ ανά λυχνία
400€ ανά σύστημα
400€ ανά μονάδα
300€ ανά σύστημα
50€
150€
300€
60€
150€
80€
300€ ανά μονάδα
450€ ανά μονάδα
400€ ανά μονάδα
180€
350€
210€ ανά μονάδα
550€
210€ ανά μονάδα
600€
800€
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14.

Άδεια λειτουργίας ερευνητικών εργαστηρίων με πηγές ραδιενέργειας
(ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ. ΕΡ−Σ)
15. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας εργαστηρίου
βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ρ−1, Ρ−2, Ρ−3, Ρ−4)
16. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου με συσκευές ακτινοβολιών (Σ)
17. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας (ακτινοβολητές, ΑΠ)
18. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας
(εφαρμογές, ΕΦ & επιταχυντές, ΕΠ−Κ)
19. Άδεια προμήθειας ανοικτών ραδιενεργών πηγών (γεννήτριες)
20. Άδεια προμήθειας άλλων ανοικτών ραδιενεργών πηγών
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής
21. Άδεια προμήθειας ή κατοχής ραδιενεργών πηγών
εργαστηρίου ερευνητικού εργαστηρίου (ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ, ΕΡ−Σ)
22. Άδεια κατοχής & χρήσης συστημάτων ακτίνων – Χ εκτός εργαστηρίου
23. Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας < 1mCi
24. Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας > 1mCi
25. Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών
εκτός πυρηνικής ιατρικής & ερευνητικού εργαστηρίου μέχρι 10mCi
26. Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής
και ερευνητικού εργαστηρίου από 10 mCi μέχρι 1000 mCi
27. Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής
και ερευνητικού εργαστηρίου > 1000 mCi
28. Άδεια κατοχής πηγών πλησιοθεραπείας
29. Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ραδιενεργών πηγών
βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ιr−192)
30. Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών
(μέχρι και 100Ci)
31. Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών
(από 101 μέχρι και 10.000Ci)
32. Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών
(άνω των 10.000Ci)
33. Ειδική άδεια μεταφοράς ραδιενεργών υλικών (εκτός ραδιοφαρμάκων)
34. Μεταφορά εισαγόμενων ραδιοφαρμάκων στα πλαίσια άδειας μεταφοράς
35. Μεταφορά εγχώρια παραγομένων ραδιοφαρμάκων
στα πλαίσια άδειας μεταφοράς

36.
37.

Άδεια ελλιμενισμού πλοίου με ραδιενεργό φορτίο
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1
38. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2
39. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3
40. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET
41. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET/CT
42. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου ακτινοθεραπείας
α. Για θάλαμο κοβαλτίου Co−60
β. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας μέχρι και 8MeV
γ. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας άνω των 8MeV
δ. Για θάλαμο κλασσικής ακτινοθεραπείας (ακτίνες Χ μέχρι 350 kV)
ε. Για θάλαμο βραχυθεραπείας (LDR Ή HDR)
ζ. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση
κατασκευής ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (θάλαμος εξομοιωτή)
43. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου ραδιογραφήσεων
44. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που δεν εμπίπτει στις παραπάνω
περιπτώσεις 1 έως 43 των Υπηρεσιών Αδειών και Ελέγχων
45. Άδεια εταιρειών για απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων
46. Προέγκριση κατασκευής μαγνητικών τομογράφων
47. Πιστοποιητικό καταλληλότητας μαγνητικών τομογράφων

150€
300€
180€
1.500€
απόφαση Δ.Σ.
1.5€ ανά γεννήτρια
50€ ανά ισότοπο
30€ ανά ισότοπο
150€
60€ εφάπαξ
120€ εφάπαξ
100€
150€
300€
80€ ανά πηγή
150€ ανά πηγή
150€
300€
600€
450€
3% επί της τιμής FOB
1.5% επί της συνολικής
προ φόρων αξίας
των εκδοθέντων τιμολογίων
600€
150€
300€
450€
500€
725€

450€ ανά θάλαμο
450€ ανά θάλαμο
600€ ανά θάλαμο
300€ ανά θάλαμο
300€ ανά θάλαμο
300€
150€
150€
150€
150€
300€

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ. Υπηρεσίες Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
1.
Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ ή ΝD,W)
2.
Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας (σε ΝΚ και ΝD,W)
3.
Βαθμονόμηση ηλεκτρόμετρου
4.
Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας
(από 1 έως 3 RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
5.
Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας
(όλες (9) οι RQR ποιότητες δέσμης)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
6.
Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων
(kVmeters, timers, κ.λπ.)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
7.
Βαθμονόμηση πολύμετρων διαγνωστικής ακτινολογίας
(δοσίμετρο & kV−meter)
α. Επιπλέον ανιχνευτές
8.
Βαθμονόμηση φορητών ανιχνευτών χώρου (ssurvey meters)
9.
Βαθμονόμηση δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης (1 έως και 3)
σε μια ποιότητα δέσμης
10. Βαθμονόμηση ηλεκτρονικών δοσιμέτρων άμεσου ανάγνωσης
(1 έως και 2) σε μια ποιότητα δέσμης
11. Ενεργειακή απόκριση δοσίμετρου – οργάνου
12. Γωνιακή εξάρτηση δοσίμετρου – οργάνου
13. Γραμμικότητα δόσης ή ρυθμού δόσης
14. Βαθμονόμηση – διακρίβωση μετρητή ραδιενέργειας
15. Βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσίμετρων (ανά τεμάχιο)
16. Χρήση εξοπλισμού για τη λήψη δοσιμετρικών δεδομένων μονάδων
ακτινοθεραπείας ανά μονάδα Α/Θ (Α/Θ) έως 15 ημέρες
17. Βαθμονόμηση με χρήση δοσίμετρου αναφοράς
(επιπρόσθετα στις παραπάνω τιμές 1 έως 16 των Υπηρεσιών
Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών)
18. Ειδικές περιπτώσεις: Βαθμονομήσεις ή εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται
παραπάνω και περιπτώσεις βαθμονόμησης πολλών οργάνων εξετάζονται
κατά περίπτωση και κοστολογούνται ανάλογα
ε. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
1.
Εκπαίδευση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
στ. Υπηρεσίες Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
1.
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ–πεδίων υψηλών συχνοτήτων
(κεραίες κινητής τηλεφωνίας,
ραδιοφωνικών − τηλεοπτικών σταθμών, radar, κ.λπ.)
2.
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ– πεδίων υψηλών συχνοτήτων
(κεραίες κινητής τηλεφωνίας,
ραδιοφωνικών − τηλεοπτικών σταθμών, radar, κ.λπ.)
3.
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ− πεδίων χαμηλών συχνοτήτων
(διατάξεις μεταφοράς & διανομής ηλεκτρ. ενέργειας, κ.λπ.)
4.
Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων
(διατάξεις μεταφοράς & διανομής ηλεκτρ. ενέργειας, κ.λπ.)
5.
Γνωμάτευση μελέτης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σταθμού κεραιών

30005

600€
900€
300€
440€
300€ ανά ανιχνευτή
600€
300€ ανά ανιχνευτή
350€
300€ ανά ανιχνευτή
600€
500€ ανά ανιχνευτή
220€
150€
150€
450€
450€
450€
κατά περίπτωση
κατά περίπτωση
1.500€

100€

130€

160€ (πρώτο σημείο)

80€ ανά γειτονικό σημείο
160€ (πρώτο σημείο)
80€ ανά γειτονικό σημείο
150€

ζ. Υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω α έως στ περιπτώσεις, τιμολογούνται κατά περίπτωση.
η. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 2/212
(12)
Κριτήρια εξουσιοδότησης εργαστηρίων για μετρήσεις
ραδιολογικού χαρακτηρισμού ιαματικών φυσικών
πόρων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Το άρθρο 28 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολο−
γίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 171), όπως ισχύει.
(β) Την υπ’ αριθμ. 16655/2006 απόφαση Υπουργού Του−
ριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών
φυσικών πόρων» (Β΄ 1932), όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθμ. 17414/2−10−2009 (Β΄ 2215), ιδίως το άρθρο 2,
παρ. 1, αυτής.
(γ) Την από 30.4.2012 εισήγηση της υπηρεσίας.
(δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Η ΕΕΑΕ εξουσιοδοτεί εργαστήρια μη διαπιστευμένων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 17025 να διενεργούν ραδιολογικές
αναλύσεις (δειγματοληψία, μέτρηση) ιαματικών φυσικών
πόρων, κατόπιν υποβολής αιτήσεως στην ΕΕΑΕ, η οποία
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Τεκμηρίωση επιτυχούς συμμετοχής σε τουλάχι−
στον 2 διεθνείς διαβαθμονομήσεις.
(β) Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε
διαβαθμονόμησης στην ΕΕΑΕ, με ταυτόχρονη υποβολή
του σχετικού ερωτηματολογίου.

(γ) Ιχνηλασιμότητα του ιχνηθέτη και των πηγών βαθ−
μονόμησης με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστο−
ποιητικού.
(δ) Περιγραφή του εργαστηρίου (προσωπικό, εξοπλι−
σμός).
(ε) Εκπαίδευση του προσωπικού.
(στ) Διαδικασίες βαθμονόμησης του συστήματος.
(ζ) Περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται
(διαδικασίες μέτρησης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων,
υπολογισμός αβεβαιοτήτων).
(η) Εφαρμογή σχετικών προτύπων και ευρωπαϊκών και
διεθνών συστάσεων.
(θ) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου
(προγράμματα ποιοτικών ελέγχων, διαχείριση αρχείων,
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται).
(ι) Δέσμευση του εργαστηρίου σχετικά με την αποστο−
λή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στην ΕΕΑΕ.
2. Η ΕΕΑΕ θα εξουσιοδοτεί σχετικά το εργαστήριο εφόσον
πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια ή δηλώνεται υπεύθυνα,
κατά περίπτωση, ότι αναλαμβάνεται σχετική δέσμευση προς
τούτο και μετά από επιτόπιο έλεγχο αυτού. Η εξουσιοδό−
τηση θα έχει πενταετή ισχύ και θα μπορεί να ανανεώνεται
μετά από αίτηση που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021822307120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

