
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου 
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-
ρών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

2 Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νο-
μού Λασιθίου που καλύπτονται με χιόνι, κατά την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στην υπάλ-
ληλο που έχει οριστεί υπεύθυνη για την εκτέλε-
ση της διοικητικής και οικονομικής εργασίας του 
ΝΠΔΔ του Δήμου Κισσάμου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Κισσάμου» για το έτος 2017.

4 Τροποποίηση Πρυτανικής πράξης ένταξης μελών 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατη-
γορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.).

5 Τροποποίηση Πρυτανικής πράξης ένταξης υπη-
ρετούντων μονίμων και με συμβάσεις Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατηγορία Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

6 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον 
ΤΟΕΒ Σχοινά.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 
2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32 (1)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου 

και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 

κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-

ρών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, 

τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ε) του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο-
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

ζ) του ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

η) του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση 
της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,

ι) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην αριθμ. πρωτ. 149118/5981/5-12-2016 εγκύκλιο 
διαταγή ΥΠΕΝ σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για το 
έτος 2017, ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δασοπροστασίας και Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, η 
οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου 
αντίστοιχα, για τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής εκτιμάται ότι θα ανέρχεται μέχρι 
του ποσού των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 
(570.000 €).

3. Ότι για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασο-
προστασίας έτους 2017 και την υλοποίηση του Ειδικού 
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 
εκκρεμεί η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων 
και εγκυκλίων διαταγών του ΥΠΕΝ με τις οποίες θα κα-
θορίζεται η υπερωριακή εργασία και θα κατανέμονται 
οι αντίστοιχες πιστώσεις του κάθε Προγράμματος κατά 
Δασική Υπηρεσία καθώς και συνολικά για την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

4. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 
της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 
(Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέ-
ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλ-
λήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», 
όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11-2-2013 (Β΄ 388) τροποποιητική 
υπουργική απόφαση.

5. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε ότι αφορά τόσο την 
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων Δασοπροστασίας και Πρόληψης Λαθρο-
ϋλοτομιών έτους 2017 καθώς και την εν γένει εύρυθμη 
και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την κατά το δυνατόν 
άρτια οργάνωσή τους και την πλήρη αξιοποίηση του 
έμψυχου δυναμικού τους, για την αποτελεσματικότερη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.

6. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ-
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι-
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο-

φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά 
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέ-
χον έτος που ανέρχεται μέχρι του συνολικού ποσού των 
570.000 ευρώ, όπως καθορίζεται με την αριθμ. πρωτ. 
149118/5981/5-12-2016 εγκύκλιο δ/γη ΥΠΕΝ, η οποία 
(δαπάνη) θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος 
προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ 
Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών, 
ΥΕ Δασοφυλάκων και ΤΕ Εργοδηγών, θα παρέχει εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών 
καθώς και τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δα-
σικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα 
ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον πρό-
γραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

N. Ψυχικό, 10 Iανουαρίου 2017 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

Αριθμ. 53 (2)
Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νο-

μού Λασιθίου που καλύπτονται με χιόνι, κατά την 

τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του 

ν.δ. 86/1969 “Περί Δασικού Κώδικα” (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 177/1975, 
ΦΕΚ 205/τ.Α΄/1975.

2. Την αριθμ. 143543/2140/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2536) Ρυθμί-
σεις Θήρας για κυνηγετική περίοδο 2016 - 2017, απόφα-
ση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
“Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας” (άρθρα 5 
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και 11), της 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνι-
θοπανίδας κτλ” (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010) όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 
8353/276/Ε 103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β΄/2012) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών- 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28-6-2006) “Περί Εθνικού Τυπογραφείου - Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις”.

5. Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 229) “Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης”.

6. Το γεγονός ότι λόγω των εκτεταμένων χιονοπτώ-
σεων στην ορεινή και ημιορεινή περιφέρεια του Νομού 
Λασιθίου δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες επιβί-
ωσης όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερωτά και 
θηλαστικά) και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη λήψεως 
εκτάκτων μέτρων προστασίας τους.

7. Την υπ’ αριθμ. 4/2015 ΠΥΣ σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 56 του ν. 4257/2014.

8. Την υπ’ αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Κρήτης: Παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα“ απο-
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Γενικούς 
Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Απ/νης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Απαγορεύουμε τη θήρα όλων ανεξαιρέτως των θη-
ραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς 
εκτάσεις του νομού Λασιθίου και για όσο χρόνο διαρκεί 
η χιονοκάλυψή τους, κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε-
ρίοδο 2016-2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική 
Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω: α) Παντός 
θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι). β) Των τρι-
χωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται 
με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών 
επί του χιονιού. γ) Παντός θηράματος σε περιπτώσεις 
ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων 
μεγάλης διάρκειας και έντασης, πλήρης χιονοκάλυψη 
του εδάφους και ολικού παγετού.

Β. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι-
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, 
996/1971, του ν. 177/1975, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 
κοινής υπουργικής απόφασης και της 37338/1807/
Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

Γ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τέλους 
της Κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

Δ. Η εφαρμογή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, 
την Ελληνική Αστυνομία, Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρή-
της και Δωδεκανήσου καθώς και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αγ. Νικόλαος, 10 Iανουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

I

Αριθμ. απόφ. 17 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στην υπάλ-

ληλο που έχει οριστεί υπεύθυνη για την εκτέλε-

ση της διοικητικής και οικονομικής εργασίας 

του ΝΠΔΔ του Δήμου Κισσάμου με την επωνυ-

μία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Κισσάμου» για το έτος 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 72 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-

αχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπ’ αριθμ. 379/27-9-2016 απόφαση του Δη-
μάρχου Κισσάμου με την οποία ανατέθηκε στη μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Κισσάμου, Κουφάκη Μαρία του 
Εμμανουήλ, η εκτέλεση της διοικητικής και οικονομι-
κής εργασίας του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Κισσάμου», αποφασίζει:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση (απογευματινή), 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες για το α’ εξάμηνο έτους 2017 
και εκατόν είκοσι (120) ώρες για το β’ εξάμηνο έτους 2017 
στην υπάλληλο που έχει οριστεί υπεύθυνη για την εκτέ-
λεση της διοικητικής και οικονομικής εργασίας του ΝΠΔΔ 
του Δήμου Κισσάμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κισσάμου».

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να βεβαιώνονται 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι-
κού Προσώπου. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση 
για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η δαπάνη αμοιβής της υπαλλήλου, ποσού 1.700,00 €, 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Κισσάμου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κίσσαμος, 10 Iανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 18229 (4)
Τροποποίηση Πρυτανικής πράξης ένταξης με-

λών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-

πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 

κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου 18 

του άρθρου 8 και του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
195/6-9-2011, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση 2 «Ειδι-
κές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 
32/11-2-2014, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 
«Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.)» του ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-5-2014, τ.Α΄) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

4. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των αναφε-
ρομένων στην παρούσα υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Την υπ’ αριθμό 16632/10-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2953/
3-11-2014) Πρυτανική πράξη ένταξης υπηρετούντων 
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-7-2010, 
τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, δι-

οικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 
83/11-5-2016, τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 όπως επανήλθε 
σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, τ.Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

10. Την υπ’ αριθμ. 360/24-11-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης «Μετατροπή ορ-
γανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδου Ι και ΙΙ) και ΕΤΕΠ σε 
οργανικές θέσεις των κατηγοριών του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ) και κατανομή θέσεων 
στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρή-
της».

11. Την υπ’ αριθμό 31460/Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

12. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, διαπιστώνει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16632/10-10-2014 
(Φ.Ε.Κ. 2953/3-11-2014) Πρυτανικής πράξης με θέμα: 
«Ένταξη υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)» και εντάσσει τους παρακάτω 
οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 προσόντα, σε κενές οργανικές θέσεις 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, τ.Α΄), ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ

1 ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΠ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

2 ΚΑΒΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΤΕΠ ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

3 ΚΑΛΟΨΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /
ΣΘΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

4 ΚΟΥΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΤΕΠ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

5 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΕΠ ΤΕΤΥ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

6 ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕΠ ΤΕΤΥ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

7 ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΤΕΠ ΦΥΣΙΚΗΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Οι οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που κατείχαν οι ανωτέρω καταρ-
γούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. 18228 (5)
Τροποποίηση Πρυτανικής πράξης ένταξης υπη-

ρετούντων μονίμων και με συμβάσεις Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατηγορία Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου 18 

του άρθρου 8 και του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
195/6-9-2011, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011, 
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση 5 «Ειδι-
κές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 
32/11-2-2014, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 
«Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.)» του ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-5-2014, τ.Α΄) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

5. Την υπ’ αριθμό 16633/10-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2953/
3-11-2014) Πρυτανική πράξη ένταξης υπηρετούντων μονί-
μων και με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κα-
τηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 
83/11-5-2016, τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 όπως επανήλθε 
σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, τ.Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.(ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

9. Την υπ’ αριθμ. 360/24-11-2016 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Κρήτης «Μετατροπή οργανικών 
θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδου Ι και ΙΙ) και ΕΤΕΠ σε οργανικές 
θέσεις των κατηγοριών του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
(Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ) και κατανομή θέσεων στις Σχολές 
και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης».

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/
13-7-2010, τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις».

11. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των προα-
ναφερομένων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

12. Την υπ’ αριθμό 31460/Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, διαπιστώνει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16633/10-10-2014 
(Φ.Ε.Κ. 2953/3-11-2014) Πρυτανικής πράξης με θέμα: 
«Ένταξη υπηρετούντων μονίμων και με συμβάσεις Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατηγορία Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)» και εντάσσει 
τους παρακάτω οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, 
σε κενές οργανικές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, 
τ.Α΄), ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ

1 ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

3 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΣΗΦ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

4 ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

5 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

6 ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

7 ΚΟΜΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / 
ΣΘΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

8 ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

9 ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

10 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.Δ.Α.Χ. - ΟΡΓΑΝΙΚΗ

11 ΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1062 Τεύχος Β’ 137/25.01.2017

12 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗ ΛΟΥΚΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

13 ΝΑΟΥΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

14 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

15 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΦΥΣΙΚΗΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

16 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

17 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΧΗΜΕΙΑΣ / ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

19 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

20 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

21 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

22 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Ι.Δ.Α.Χ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΣΕΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

23 ΣΤΑΘΗ ΙΑΣΜΗ ΒΡΕΤΤΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

24 ΤΡΙΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

25 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΘΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Καταργούνται οι θέσεις που κατείχαν οι ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 68 (6)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον 

ΤΟΕΒ Σχοινά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΙΝΑ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 17/30-12-2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 

(176 Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (πεδ. Ι δ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 
(176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2015 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗΠΟ7.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 στις 
οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσί-

ευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
παρών θέμα «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον ΤΟΕΒ 
Σχοινά» και ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσια-
κές ανάγκες στον Οργανισμό , πέρα από την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση , υπάρχουν και καθόλο το έτος λόγω των οργανι-
κών κενών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πό-
ροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων ( άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων») και μετά από διαλογική 
συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του 
2017, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει. Συγκεκριμένα για το Α εξάμηνο του 2017 απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες για τον 
ένα (1) τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού κατ’ ανώτατο 
όριο και για το Β εξάμηνο του 2017 απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες για τον ένα (1) τακτικό 
υπάλληλο σύνολο 240 ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Αρμόδιο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού και για την παρακολούθηση της υλοποίη-
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σης εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2017 το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σχοινάς, 9 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 575 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 

2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 18107/22-5-2005 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρε-
σιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δέλτα Έβρου» (ΦΕΚ Β΄ 843), και ιδίως το άρ. 29 
παρ. 2 αυτού.

4. Την υπ’ αριθμ. 61/29-12-2016 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δέλτα Έβρου.

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2017, προβλέ-
πεται να ανέλθει στο ποσό των 6.960,00 ευρώ περίπου 
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου προτείνει την 
έγκριση απασχόλησης του προσωπικού για την κάλυψη 
των παραπάνω αναγκών του Φορέα Διαχείρισης, απο-
φασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας για τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου για το έτος 2017, για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2017

Ι. Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο-
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2017, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είναι:

α. Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τμήμα Επόπτευσης, φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 6 256

Τμήμα πληροφόρησης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης 6 512

Η ως άνω απασχόληση προκύπτει ως αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
Οι ώρες εργασίας του παραπάνω πίνακα προκύπτουν από την απασχόληση 2 υπαλλήλων (κάθε ημέρα) σε 8ωρη 

βάση για σκοπούς επόπτευσης και φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής για 32 ημέρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες) 
του έτους 2017 (συνολικά οι υπάλληλοι της μονάδας είναι έξι), δεδομένου ότι οι ανάγκες επόπτευσης της περιοχής 
τόσο για την παράνομη θήρευση και αλιεία είναι αυξημένες κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις Κυριακές. Επιπλέον, 
το Κέντρο Πληροφόρησης για το Δέλτα του Έβρου λειτουργεί καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό 
να παρέχει πληροφόρηση στους επισκέπτες του υγροτόπου και να συνοδεύει ομάδες επισκεπτών και μαθητών 
στην προστατευόμενη περιοχή. Για να καλυφθεί η παραπάνω ανάγκη χρειάζεται η απασχόληση 2 υπαλλήλων σε 
8ωρη βάση για 64 ημέρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες) του έτους 2017 (συνολικά οι υπάλληλοι της μονάδας είναι έξι).

II. Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, για το χρο-
νικό διάστημα μέχρι 31-12-2017, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας (καθ’ υπέρβαση) και 
μέχρι 96 ώρες για κάθε υπάλληλο το εξάμηνο είναι:

α. Υπερωριακή απασχόληση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Καθημερινές Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες

Τμήμα προστασίας και Διαχείρισης 3 27 9

Τμήμα Επόπτευσης, φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 6 54 18

Τμήμα πληροφόρησης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης 6 27 9

Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για τους παρακάτω λόγους:
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1) Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, αλλά και πρό-
γραμμα επιστημονικής παρακολούθησης με αποτέλεσμα λόγω έκτακτων συνθηκών (π.χ. παγετός, αναπαραγωγή) 
να υπάρχει αυξημένη ανάγκη παρουσίας του προσωπικού στον υγροβιότοπο.

2) Οι ανάγκες φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής πέρα των προγραμματισμένων περιπολιών, πολλές φο-
ρές απαιτεί την άμεση παρέμβαση των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης (όπως π.χ. σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, 
ρύπανσης) καθ’ υπέρβαση του προγραμματισμένου ωραρίου του Φορέα Διαχείρισης.

3) Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνει συνοδείες 
ομάδων επισκεπτών στον υγροβιότοπο, ημερίδες και εκδηλώσεις για το κοινό, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις 
οι οποίες πολλές φορές είναι εκτός εργάσιμων ημερών ή καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας εργασίας.

β. Υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Καθημερινές Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες

Τμήμα Επόπτευσης, φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 6 36 36
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για τους παρακάτω λόγους:
Αναλυτικότερα, οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης του παραπάνω πίνακα προκύπτουν από την απασχόληση 6 

υπαλλήλων επί 3ώρου τόσο σε 4 καθημερινές ημέρες, όσο και σε 4 Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2017. 
Η ανάγκη αυτή υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένης της ανάγκης διεξαγωγής περιπολιών στην προστατευ-
όμενη περιοχή για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Β. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τραϊανούπολη, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001372501170008*


		2017-01-27T08:12:27+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




