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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Πρωτ. 23846 
           Δ.Α.Δ: 2/2017 (1)
 Ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην πε-

ριοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 10 του ν.δ. 86/ 

1969 - «Δασικός Κώδικας» όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4α του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), 
σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η 
εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από 
κυνηγούς ή κυναγωγούς χωρίς να φέρουν κυνηγετικό 
όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις που καθαρίζονται από 
την οικία Δασική Αρχή.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 143/2010 (Α΄ 236) περί «Οργανισμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Την υπ’ αριθ. 105190/5421/6-11-2001 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας σχετική με την εκγύμναση κυνη-
γετικών σκύλων.

5. Την υπ’ αριθ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653 
Π8 - 2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέας του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση 
των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

6. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/31-10-2012 απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ. Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής διοικητικών πράξεων και εγγράφων με Ε.Γ.Γ. ... και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής»
(Β΄ 3243).

7. Το υπ’ αριθ. 34/19-3-2017 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Καρλοβάσου Σάμου, με το οποίο κατατέθηκε 
αίτημα αντικατάστασης της μίας ζώνης εκγύμνασης.

8. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην πε-
ριοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου και το 
γεγονός ότι στη νέα ζώνη δεν υπάρχουν καλλιέργειες, 
αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο αγροζημιών.

9. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σά-

μου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 1/2015 Δ.Α.Δ και ορίζουμε ζώνες 

εκγύμνασης στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δα-
σών Ν. Σάμου όπως παρακάτω:

Α. Ανατολική Σάμος - Κυνηγετικός Σύλλογος Σάμου:
Ζώνη 1: Από εκβολή ρέματος Μαυρατζά στο Ηραίον, 

θα ακολουθεί αυτόν μέχρι την άσφαλτο στους Γκιώνηδες, 
από εκεί το δρόμο προς Χώρα - διασταύρωση Αγ. Γεωρ-
γίου και συνεχίζει με δρόμο προς Ηραίον μέχρι εκβολή 
Μαυρατζά.

Ζώνη 2: Δρόμος από τρεις εκκλησιές προς Ψιλή Άμμο, 
στη διασταύρωση αμαξιτού δρόμου Ψιλής Άμμου - Με-
σοκάμπου δεξιά, συνεχίζοντας δεξιά το δρόμο που φτά-
νει στον κεντρικό δρόμο Σάμου - Πυθαγορείου και από 
κει πάλι δεξιά φθάνοντας στις τρεις εκκλησιές.

Β. Δυτική Σάμος - Κυνηγετικός Σύλλογος Καρλοβασίων.
Ζώνη 1: Από διασταύρωση Υδρούσας - Πεταλούδα 

ακολουθεί αγροτικό δρόμο προς Μπαμπακορά αλώνι. 
Από κει προς Λάκκες. Στη διασταύρωση Λάκκες ακολου-
θεί αγροτικό δρόμο προς Αγ. Ιωάννη Θεολόγο και από 
κει ακολουθεί αγροτικό δρόμο προς Κοντακέικα και εν 
συνεχεία προς διασταύρωση Υδρούσας - Πεταλούδα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ζώνη 2: Από διασταύρωση αμαξιτού δρόμου ανεμο-
γεννητριών Μαραθοκάμπου προς χωρίο Καστανιά μέχρι 
το σημείο στάθμευσης (πάρκιγκ) του χωριού. Ακολου-
θεί αριστερά τον αγροτικό δρόμο προς Προφήτη Ηλία. 
Από κει δεξιά το δασικό δρόμο προς Αγ. Χαράλαμπο. 
Ακολουθεί αριστερά τον αγροτικό δρόμο προς Ι.Μ 
Ευαγγελίστριας (Κακοπέρατο) και συναντά το Άγαλμα 
(περιοχή Μαύρο Στεφάνι). Από κει ακολουθεί τη νοητή 
γραμμή του υψώματος Κισσός, μέχρι την Παναγία Σαρα-
ντασκαλιώτισσα με ανώτατο όριο την περιοχή Χηνοπό-
δια. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς νεκροταφείο 
Μαραθοκάμπου και συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο προς 
Αγ. Δημήτριο και από κει τον αγροτικό δρόμο συναντώ-
ντας το αρχικό σημείο (διασταύρωση αμαξιτού δρόμου 
ανεμογεννητριών προς Καστανιά).

Γ. Νήσος Ικαρία - Κυνηγετικός Σύλλογος Ικαρίας.
Ζώνη Δ.Ε Αγ. Κηρύκου: Περιοχή Φάρου, Οικισμός Φά-

ρου, Αεροδρόμιο έως Δράκανο και νότια με θάλασσα.
Ζώνη Δ.Ε Ευδήλου: Αγροτικός Δρόμος από Αρέθουσα 

έως κεραία κινητής τηλεφωνίας έως εκκλησάκι Αγ. Στάθη 
και νότια με κορυφογραμμή Αθέρα.

Ζώνη Δ.Ε Ραχών: Πέζι - Διασταύρωση ανατολικά προς 
Άγιο Ισίδωρο και βόρεια με δημοτικό δρόμο Ραχών Λα-
γκάδας. Δυτικά, δημοτικός δρόμος Λαγκάδας Καρκινα-
γρίου.

Νότια, κορυφογραμμή Αγίου Ισιδώρου με Πρινέ.
Δ. Νήσος Φούρνοι - Κυνηγετικός Σύλλογος Φούρνων.
Ζώνη: Περιοχή Πλαγιάς - Αγρεδιδιού - Πετροκοπίου 

Φούρνων.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, όπως προ-

αναφέρεται, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις περιοχές 
που καθορίζονται με την παρούσα, με τους ακόλουθους 
γενικούς όρους:

α) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι 
ίδιοι οι κάτοχοι τους - κύριοι τους - συνοδοί τους - φυλα-
κές τους - κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.

β) Χρονικά η εκπαίδευση επιτρέπεται καθημερινά από 
την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του.

γ) Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτά-
σεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων 
δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργού-
μενους αγρούς, εκτός αν υπάρχει η συγκατάθεση των 
ιδιοκτητών.

δ) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και 
αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτη-
νοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και 
είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς 
σκύλους τους από τυχόν όχληση του. Το ίδιο υπεύθυνοι 
είναι οι ανωτέρω όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα 
οχήματα τους.

ε) Οι εκπαιδευτές των κυνηγετικών σκύλων θα λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην προ-
κληθεί θανάτωση ή τραυματισμός θηράματος εκτός κυ-
νηγετικής περιόδου, διότι θα διώκονται με τις διατάξεις 
του νόμου περί παράνομης θήρας.

στ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστο-
τε ισχύουν. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς 

υπαλλήλους, τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

ζ) Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε 
προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της και μέχρι 
τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σάμος, 24 Απριλίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου

ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 149 (2)
Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 

Σχολής με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Αθη-

νάς Σημαιοφορίδου» . 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28, του

ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α΄/7-6-2010).

2) Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90 Α΄/1976).

3) Τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του 
άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 « Ρύθμιση θεμάτων Ολυ-
μπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 από-
φαση (ΦΕΚ 123/Β/23-2-1994) «Καθορισμός παραβόλου 
για ίδρυση ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτή ρίων»

5) Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/οικ. 38573/1216/31-3-2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων , Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ε.Κ.Ε.».

6) Το υπ' αριθ. 116557/2927/1230/868/3-4-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τμή-
μα Μουσικής εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Α. Την άρση της υπ’ αριθ. 48648/13-12-1994 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επω-
νυμία «Μουσική Σχολή Αθηνάς Σημαιοφορίδου», που 
βρίσκεται επί της οδού Χαρμπούρη 13-15 στο Αργο-
στόλι, λόγω του όχι η ανωτέρω Μουσική Σχολή δεν έχει 
λειτουργήσει πάνω από δύο έτη και σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παρ. 1 εδ α΄ του β.δ. 16 « περί ιδρύσεως ιδιωτι-
κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966) ορίζεται 
ότι: «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού μουσικού 
ιδρύματος αίρεται καθ’ όν τρόπον χορηγείται , δια τους 
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κάτωθι λόγους: α) εάν το ίδρυμα διέκοψε επί δύο, συνεχή 
σχολικά έτη την λειτουργία του».

Β. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αργοστόλι, 20 Απριλίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 132 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/117/4-1-2017 από-

φασης του Δημάρχου Φαρσάλων περί καθιέ-

ρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 

2017,ως προς το όνομα του Ληξίαρχου για τη 

Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7.6.2010/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 και 176 του

ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών υπαλλήλων» , όπως ισχύουν, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφω-
να με τις οποίες ρυθμίζεται, από 1/1/2016, το θέμα της 
απασχόλησης του προσωπικού , μεταξύ άλλων και των 
Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, (ΦΕΚ 
176/Α/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ’  υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 158 του
ν. 3463/2006 όπου τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011.

6. Την υπ’ αριθ. 110/4-1-2017 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στους 
κωδικούς του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2017 
του Δήμου Φαρσάλων.

7. Την υπ’ αριθ. 3448/42158/2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1065/Β/28-3-2017), λόγω α) της 
συγχώνευσης των ληξιαρχικών περιφερειών του Δήμου 
Φαρσάλων και β)της αδυναμίας άσκησης ληξιαρχικών 
καθηκόντων από το Δήμαρχο ανατίθενται καθήκοντα 
Ληξιάρχου στον υπάλληλο του Δήμου Φαρσάλων Χρή-

στο Παπαδόπουλο του Ανδρέα του κλάδου ΔΕ1 Διοικη-
τικού με βαθμό Α΄ στη Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων.

8. Την υπ’ αριθ. 5/117/4-1-2017 απόφαση του Δημάρ-
χου Φαρσάλων περί «καθιέρωση υπερωριακής απα-
σχόλησης για το έτος 2017, για το Ληξίαρχο του Δήμου 
Φαρσάλων», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 5/117/4-1-2017 απόφαση 
του Δημάρχου Φαρσάλων περί καθιέρωσης, κατά τη δι-
άρκεια του έτους 2017, υπερωριακής απασχόλησης ως 
προς το όνομα του Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας 
Φαρσάλων στον Χρήστο Παπαδόπουλο του Ανδρέα 
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού υπάλληλο με βαθμό Α΄ 
του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και 
Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που 
ασκεί καθήκοντα Ληξιάρχου πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ώρες το μήνα.

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10/6012.03 
ποσού 1.500,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φάρσαλα, 20 Απριλίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ   

Ι

   Αριθ. 1498/10799 (4)
Τροποποίηση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης 

των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-

καίου Αορίστου Χρόνου, διοικητικών υπαλλήλων 

του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατηγορία Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και των άρθρων 

20, 29 και 79 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄), 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄) και του άρθρου 55, παρ. 2 του 
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ.Α΄), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 27, παρ. 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/11-5-2016 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθ. 126603/Ζ2/29-7-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

5. Τις υπ’ αριθ. α) 7129/20.05.2014 (ΦΕΚ 1356/28.5.2014 
τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 709/7385/16/12 
/2014 (ΦΕΚ 3678/31.12.2014 τ.Β΄) και 2900/32275 (ΦΕΚ 
3037/31.12.2015 τ.Β΄) πράξεις, β) 7918/30.05.2014 (ΦΕΚ 
1586/17.06.2014 τ.Β΄) και γ) 1133/8288/06.04.2016 (ΦΕΚ 
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1159/22.04.2016 τ.Β΄) διαπιστωτικές πράξεις ένταξης των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία υπ’ αριθ. 107/17.01.2017).
7. Την υπ’ αριθ. 972/7526/20.3.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1186/4.4.2017 τ.Β΄) 

περί μετατροπής, κατάργησης και ίδρυσης θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
8. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των υπ’ αριθ. 7129/20.05.2014 (ΦΕΚ 1356/28.5.2014 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθ. 709/7385/16/12/2014 (ΦΕΚ 3678/31.12.2014 τ.Β΄) και 2900/32275 (ΦΕΚ 3037/31.12.2015 τ.Β΄) πράξεις, 
7918/30.05.2014 (ΦΕΚ 1586/17.06.2014 τ.Β΄) και 1133/8288/06.04.2016 (ΦΕΚ 1159/22.04.2016 τ.Β΄) διαπιστωτι-
κών πράξεων περί ένταξης των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διοικητικών 
υπαλλήλων σε θέσεις της προβλεπόμενης στο αρ. 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών και διαπιστώνουμε:

Την ένταξη, των κατωτέρω υπηρετούντων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, και ζήτησαν την ένταξη τους, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 περ. δ΄ του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 39 παρ. 21 του 
ν. 4186/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 4076/2012, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σε κενές οργανικές θέσεις της κατηγορίας ΕΔΙΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83), ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

1 Ράικου Αναστασία Κωνσταντίνος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

2 Φωτοπούλου Βασιλική Σπυρίδων Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

1 Μετάφας Πέτρος Ευάγγελος Φυσικής

2 Χαρμπίλα Βασιλική Ιωάννης Φυσικής Απεβίωσε στις 6.4.2017

3 Δρακοπούλου Λαμπρινή Νικόλαος Χημείας

4 Διονυσοπούλου Σταυρούλα Παναγιώτης Χημείας

5 Κατσουγκράκη Πηγή Παναγιώτης Χημείας

6 Δημητρέλλος Γεώργιος Νικόλαος Βιολογίας

7 Σπανού Σοφία Αλέξανδρος Βιολογίας

8 Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Γεώργιος Γεωλογίας

9 Σερπετσιδάκη Άννα Ιωάννης Γεωλογίας

10 Λαμπροπούλου Παρασκευή Γεώργιος Γεωλογίας

11 Σιμώνη Ελένη Κωνσταντίνος Γεωλογίας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ
1 Ανδρεοπούλου Ουρανία Γεώργιος Ιατρικής Παθολογικός Τομέας II
2 Γεωργακόπουλος Αναστάσιος Γεώργιος Ιατρικής Παθολογικός Τομέας Ι
3 Γραφανάκη Κατερίνα Αθανάσιος Ιατρικής Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
4 Παπαθανασόπουλος Φώτιος Σπήλιος Ιατρικής Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
5 Σάκκουλα Ελένη Δημήτριος Ιατρικής Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

6 Τσίγκανος Παναγιώτης Γεώργιος Ιατρικής Κλινικών Εργαστηρίων, Κλινικό
Εργαστήριο Ακτινολογίας
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

1 Αλεξοπούλου Ειρήνη Ευστάθιος Χημικών Μηχανικών

2 Καραβατσέλου Ευανθία Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

3 Κουστουμπάρδης Παναγιώτης Νικολάου Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

4 Μανδέλλος Γεώργιος Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

5 Μηχανετζής Γεώργιος Παναγιώτης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

6 Οικονόμου Γεώργιος - 
Πέτρος Κωνσταντίνος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και Πληροφορικής

7 Ρήγκου Μαρία Ιωάννης Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής

8 Χρυσοχοΐδης Νικόλαος Αθανάσιος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

9 Δράκος Ιωάννης Μιχαήλ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής Παραίτηση από 10.03.2016
(ΦΕΚ 364/18.04.2016 τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

1 Τσίντζου Αλεξάνδρα Παναγιώτης Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων

2 Σαλμάς Κωνσταντίνος Ηλίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων

3 Λεοντίου Αρετή Ανδρέας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων

4 Γιαννακάς Άρης Επαμεινώνδας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων

5 Δασκάλου Βικτωρία Χαράλαμπος Οικονομικών Επιστημών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 24 Απριλίου 2017
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02016411505170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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