
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

2 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-
τών 0931 και 0258 του Δήμου Πύλης Τρικάλων.

3 Κατανομή συγγενούς θανόντος εξαιτίας των κα-
ταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007.

4 Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετά-
σεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση αδείας χειρι-
στή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ).

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ARNAUDOVA 
KARAMFILA-KIRILOVA του KIRIL

6 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Ορεστι-
άδος.

7  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό 
Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κινατζίδη

8 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αμφίπολης.

9 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

10 Έγκριση ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασίας, των μονίμων υπαλ-
λήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νοσοκο-
μείου, για το έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 1763 απόφα-
ση του Δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3968/τ.Β’/12.12.2016.

12 Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμό 14551/
6-2-2017 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 580/τ.Β’/24-2-2017

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 3974/
28-11-2014 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3352/τ.Β’/12-12-2014).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 42721/Δ1 (1)
Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτο βάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, κεφ. Β' του 

ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α'/
14-3-2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Το άρθρο 2 των υπ' αριθμ. 200 και 201/1998 προ-
εδρικών διαταγμάτων «Οργάνωση και λειτουργία Νη-
πιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161 τ.Α'/
13-7-1998).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/2015, τ.Α') περί 
...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 με θέμα " Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" 
(ΦΕΚ 210, τ. Α'/5-11-2016).

6. Το με αρ. πρ. Φ.3.1/1288/7-2-2017 έγγραφο της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Το με αριθμ. πρωτ.: 1071/31-01-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρ-
νανίας.

8. Την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρι-
νίου σύμφωνα με την με αρ. 363/2016 απόφασης του.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την μετονομασία από το σχολικό έτος 2016-2017 και 
εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩ-
ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Το Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου Καλυβίων σε 
«1/θ Νηπιαγωγείο Καλυβίων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ1/7/4587 (2)
Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-

τών 0931 και 0258 του Δήμου Πύλης Τρικάλων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του 

ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α') «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/Α') όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α').

γ) Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') «Πε-
ραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α'), σχετι-
κά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών 
πράξεων.

ε) Του άρθρου 1, παρ. 2, περίπτωση 5.1 Α.2, του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Το αριθ. 123/2016 π.δ. (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το αριθ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ Φ. 1/οικ. 16483/4-9-2002 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1153/Β/2002) με την οποία ορί-
στηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 0258 του Δήμου 
Πύλης Τρικάλων.

5. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ Φ. 1/1138/30-1-2004 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης (ΦΕΚ 186/Β/2004), με την οποία ορίστηκε 
η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 0931 της Κοινότητας Νε-
ράιδας Τρικάλων.

6. Την αριθ. 317/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πύλης, για την συγχώνευση του ΚΕΠ 
0931 της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ 0258 
της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.

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

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0931 στο ΚΕΠ 0258, με αυτοδί-
καιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραί-
ωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με 
τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0931 περιέρχεται 
στο ΚΕΠ 0258. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δή-
μου Πύλης, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι-
σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0931 στο ΚΕΠ 0258.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0931 διεκπεραιώνο-
νται από το ΚΕΠ 0258.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0931 μεταφέρο-
νται στο ΚΕΠ 0258.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι   

  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./29/8007 (3)
Κατανομή συγγενούς θανόντος εξαιτίας των κα-

ταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν. 3624/2007 « Κύρω-
ση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές 
ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 
289/Α/24-12-2007) και την περ. β', παρ. 5 του αρ. 45 του 
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008).

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
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Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 
125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-12-2008 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός συγγε-
νούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών 
του έτους 2007» (ΦΕΚ 35/Β/17-01-2008) όπως συμπληρώ-
θηκε με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1.1/12 οικ. 26795/06-10-2008 (ΦΕΚ 
2097/Β/09-10-2008) όμοια απόφαση.

6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Την υπ'αριθμ. 290/2016 γνωμοδότηση του Ε' Τμή-
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21754/31-01-2017 έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής και την από 08-03-2017 αίτηση-
υπεύθυνη δήλωση της διοριστέας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Ζαπάντη Μαρίας στο Υπουργείο 
Εσωτερικών ως συγγενή θανόντος εξαιτίας των κατα-
στρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 
κλάδου ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/23038/9309 (4)
Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετά-

σεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση αδείας χειρι-

στή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευ-

θύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας» (ΦΕΚ Α/238), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α/28), όπως αυτός 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

3. Το ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α/18/17-02-2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ.λπ.» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).

5. Τις διατάξεις του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα 
Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α/250/11-11-1988).

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 1127/72 «Περί Ιδιωτικής Αε-
ροπορίας».

7. Το ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός 
Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/121/17-6-1999).

8. Τη με αρ. 2105/2014 απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουρ-
γού” στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και 
λοιπούς Προϊστάμενους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» 
(ΦΕΚ 2230/Β/14-8-2014).

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητι-
κών Αθλητικών Μηχανών (ΦΕΚ Β/1360/2-9-2010), απο-
φασίζουμε:

1. Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για την απόκτηση 
άδειας χειριστή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών 
(ΥΠΑΜ) ως εξής:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
Γη: Διευθύνσεις επί της Γης. Προσδιορισμός θέσης επί 

της Γης. Απόσταση επί της Γης. Κύκλοι της Γης. Γεωγρα-
φικό πλάτος - Γεωγραφικό μήκος. 

Ταχύτητα: Διεύθυνση και ταχύτητα. Πορεία. Αληθής 
ταχύτητα αέρα ΑΤΑ (TAS). Στοιχεία ανέμου. Ταχύτητα 
εδάφους. Ανυσματικό τρίγωνο ταχυτήτων. Ορισμοί.

Διεθνής τυπική ατμόσφαιρα (ISA) του ICAO: Στατική 
πίεση. Δυναμική πίεση. Πυκνότητα του αέρα. Ολική πί-
εση. Ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρα (ΕΤΑ). Διορθωμένη 
ταχύτητα αέρα (ΔΤΑ). Διαφοροποίηση της ΑΤΑ με το 
ύψος. Ορολογία. Συντομογραφίες.

Διεύθυνση: Γήινο Μαγνητικό πεδίο. Απόκλιση. Πα-
ρεκτροπή. Κάρτα παρεκτροπών πυξίδας. Συσχετισμός 
αληθών, μαγνητικών, και πορειών πυξίδας. Σχετική δι-
όπτευση.

Ναυτιλιακός Αναγωγέας: Χρήση του Ανεμολογίου. 
Μέθοδος Α διαφορές της μεθόδου Β. Υπολογιστής του 
Ναυτιλιακού Αναγωγέα. Κυκλικός περιστρεφόμενος κα-
νόνας. Προβλήματα ταχύτητας, απόστασης και χρόνου. 
Προβλήματα κατανάλωσης καυσίμων. Προβλήματα 
εκτός ίχνους. Θερμοκρασίες. Αποστάσεις. Αντιστοιχίες 
μονάδων μήκους και βάρους.

Ναυτιλία καθ' ύψος: Αληθές ύψος. Ύψος πίεσης. Βα-
ρομετρική πίεση. QNH. Σχετικό ύψος QFE. Διαδικασίες 
ρύθμισης υψομέτρου για πτήσεις ταξιδιού. Ύψος πυκνό-
τητας.

Χρόνος: Η κίνηση της Γης. Μέτρηση και έκφραση του 
χρόνου. Η σχέση γεωγραφικού μήκους και χρόνου. Τόξο- 
Χρόνος. Μέσος τοπικός χρόνος (LMT). Μέσος χρόνος 
Greenwich (UTC). Χρόνος ατράκτου.

Χάρτες VFR 1:500.000, 1:1.000.000: Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά στον 1: 500.000 χάρτη. Μέτρηση διοπτεύσεων 
στους χάρτες.

Επιλογή διαδρομής και προετοιμασία χάρτη: Διάφοροι 
κίνδυνοι, σημεία ελέγχου, εναλλακτικά αεροδρόμια. Συ-
μπλήρωση σχεδίου πτήσης. Χρήση των γραμμών θέσης 
για έλεγχο της ταχύτητας εδάφους. Μέθοδοι υπολογι-
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σμού της γωνίας διόρθωσης ίχνους. Κανόνας 1 προς 60. 
Αβεβαιότητα θέσης ή χαμένος. Διαδικασία όταν χαθείτε.

VFR: Διαδρομές σε τερματικές περιοχές.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Οι δυνάμεις που ενεργούν σε ένα αεροπλάνο:
Αεροτομή, άντωση 
Οπισθέλκουσα 
Ώση από την έλικα 
Ευστάθεια
Πτερύγια καμπυλότητας
Ευθεία οριζόντια πτήση
Δυνάμεις κατά την στροφή
Απώλεια στήριξης
Όργανα πίεσης
Μαγνητική πυξίδα
Επιδόσεις απογείωσης - προσγείωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Δυνάμεις που ενεργούν σε ένα αεροπλάνο: Βάρος. 

Αεροτομή - Άντωση. Ροή του αέρα γύρω από την αερο-
τομή, Αεροδυναμική Ροή - Τυρβώδης ροή. Θεώρημα του 
Bernouli και η αεροτομή. Κέντρο πίεσης (ΚΠ). Άντωση και 
απώλεια στήριξης σε μία τυπική πτέρυγα. Οπισθέλκου-
σα, είδη οπισθέλκουσας - ολική οπισθέλκουσα. Λόγος 
άντωσης - οπισθέλκουσας (Lift /Drag - L/D).

Έλικα: Έλικες σταθερού βήματος και μεταβλητού βή-
ματος. Επίδραση της έλικας στην απογείωση.

Ευστάθεια: Ισορροπία στην ευθεία οριζόντια πτήση. 
Ροπές πρόνευσης. Ουραίο πτέρωμα. Ευστάθεια. Οι τρεις 
άξονες περιστροφής. Διαμήκης ευστάθεια. Πορειακή 
ευστάθεια - Εγκάρσια ευστάθεια.

Πηδάλια: Συνδυασμός πηδαλίων. Δραστικότητα πηδα-
λίων. Αντισταθμιστικά πτερύγια. Πτερύγια καμπυλότη-
τας. Βασικά είδη υπεραντωτικών διατάξεων. Αερόφρενα.

Δυνάμεις κατά τη στροφή: Συντελεστής φόρτου στη 
στροφή. Ώση κατά τη στροφή. Απώλεια στήριξης στη 
στροφή. Απώλεια στήριξης. Αναγνώριση της απώλειας 
στήριξης, επαναφορά από την απώλεια στήριξης. Γωνία 
και ταχύτητα απώλειας στήριξης.

Σκάφος: Τα μέρη του αεροπλάνου. Άτρακτος, πτέρυ-
γες, ουραίο πτέρωμα. Πηδάλια ελέγχου, σύστημα προ-
σγείωσης. Προωθητικό σύστημα. Πρόσδεση - ασφάλιση. 
Σύστημα προσγείωσης, τροχοί, φρένα. Όργανα: όργανα 
πίεσης - γυροσκοπικά όργανα - μαγνητικά όργανα. Πι-
τοστατικό σύστημα.

Πλοϊμότητα: Πιστοποιητικό τύπου - Πιστοποιητικό νη-
ολόγησης - Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας (ΠΙΠ). 
Εγχειρίδιο πτήσης. Το πρόγραμμα συντήρησης. Η κα-
θημερινή προ - πτήσης επιθεώρηση.

Περιορισμοί του σκάφους: Περιορισμοί βάρους. Πε-
ριορισμοί ταχύτητας. Πτήση σε αναταράξεις. Βάρος και 
ζύγιση. Η επίδραση της θέσης του Κ.Β. στο χειρισμό του 
αεροπλάνου.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Η ατμόσφαιρα της Γης: Τα στρώματα της ατμόσφαιρας. 

Ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Ο νόμος των τελείων αερίων. 
Διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA).

Ενέργεια και θερμοκρασία: Θερμότητα και θερμοκρα-
σία. Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία. Μεταβολές θερμο-
κρασίας. Κλίμακες.

Ατμοσφαιρική πίεση: Βαρομετρική πίεση και χάρτες 
επιφανείας. Χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας (Constant 
pressure charts).Υψομετρία αεροσκαφών.

Πυκνότητα - Υγρασία: Πυκνότητα ατμοσφαιρικού 
αέρα. Υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα. Χαρακτηριστικά 
της υγρασίας.

Καταστάσεις ισορροπίας: Αδιαβατική μεταβολή. Ευ-
στάθεια και Αστάθεια. Χαρακτηριστικά ευσταθούς και 
ασταθούς αέρα.

Νέφη: Σχηματισμός νεφών. Ταξινόμηση των νεφών. 
Νεφοκάλυψη. Βάση νεφών. Οροφή. Ίχνη συμπύκνωσης.

Υετός και συμπυκνώσεις μικρής κλίμακας: Μορφές υε-
τού. Ένταση και διάρκεια υετού. Συμπυκνώσεις μικρής 
κλίμακας πάνω στο έδαφος.

Άνεμος: Χαρακτηριστικά του ανέμου. Γεωστροφικός 
άνεμος (geostrophic wind). Άνεμος βαροβαθμίδας 
(gradient wind). Ημερήσιοι άνεμοι. Τοπικοί άνεμοι.

Ορατότητα και ομίχλη: Ομίχλη.
Παγοποίηση: Είδη παγοποίησης. Εξωτερική παγοποί-

ηση ή παγοποίηση δομής. Εσωτερική παγοποίηση. Η 
παγοποίηση από επιχειρησιακής πλευράς.

Καταιγίδα: Η εξέλιξη μιας καταιγίδας. Τύποι καταιγίδων. 
Γραμμή λαίλαπας (squall line). Ατμοσφαιρικός ηλεκτρι-
σμός.

Αέριες μάζες: Αέριες μάζες. Μετωπικές επιφάνειες-
μέτωπα.

Μετεωρολογικά τηλεγραφήματα και εκπομπές μετεω-
ρολογικών πληροφοριών: Μετεωρολογικά τηλεγραφή-
ματα. Εκπομπές μετεωρολογικών πληροφοριών.

Αναταράξεις (Turbulence): Θερμικές αναταράξεις. Μη-
χανικές αναταράξεις.

Ορογραφικές αναταράξεις. Διατρητικός άνεμος (wind 
shear). Αναταράξεις σε αιθρία (Clear Air Turbulence, C.A.T.). 
Αεροδίνες ή δίνες ακροπτερύγιου (Wake turbulence).

Χάρτες σημαντικού καιρού.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΔΙΩΝ 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΝΟΜΟ-
ΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ)

Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας
Αεροδρόμια
Διαδικασίες ρύθμισης υψομέτρου
Εναέριος χώρος
Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας
Κανόνες πτήσης εξ όψεως
Σήματα κινδύνου, εκτάκτου ανάγκης
Αεροπορικά ατυχήματα
Κανόνες τεχνικής εκμετάλλευσης Ελληνικών ιδιωτικών 

αεροσκαφών
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Νόσος αποσυμπίεσης στον αέρα
Υποξεία και πτήση
Υπεραερισμός και πτήση
Απώλεια προσανατολισμού και οπτικές παραισθήσεις
Απώλεια προσανατολισμού και λαβυρινθικές παραι-

σθήσεις
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΠΑΜ
Βασικές αρχές του εμβολοφόρου κινητήρα: Τετρά-

χρονος κινητήρας. Δίχρονος κινητήρας. Συμπίεση κινη-
τήρα. Εκκινητήρας. Η χρήση του διακόπτη ανάφλεξης. 
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Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Απώλεια κινητήρα 
κατά την πτήση. Φωτιά στον κινητήρα κατά την πτήση. 
Ο Αναμικτήρας. Πλούσια και φτωχά μίγματα. Μη φυσι-
ολογική ανάφλεξη. Παγοποίηση του αναμικτήρα. Φωτιά 
στον κινητήρα κατά την εκκίνηση.

Σύστημα καυσίμου: Περιγραφή. Έλεγχος καυσίμου. 
Διαχείριση καυσίμου. 

Σύστημα λίπανσης: Περιγραφή. Αλλαγές λαδιού. 
Δυσλειτουργίες του συστήματος λίπανσης. 

Σύστημα ψύξης: Περιγραφή.
Ηλεκτρικό σύστημα: Ο κεντρικός διακόπτης. Ηλεκτρι-

κές ανωμαλίες. Τυπικά ηλεκτρικά συστήματα.
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Πρακτικά μαθήματα 
Βασική φρασεολογία
2. Η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων χειρι-

στών Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) έχει 
ως εξής:

α) Οι υποψήφιοι χειριστές των ΥΠΑΜ που έχουν ολο-
κληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσής τους 
καταθέτουν στο Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ) της Δι-
εύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) αίτηση συμμετοχής 
στις εξετάσεις, αντίγραφο ταυτότητας και το προβλεπό-
μενο παράβολο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην 
ανακοίνωση των εξετάσεων της ΣΠΟΑ. Το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο ΥΠΑΜ που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική τους 
εκπαίδευση αποστέλλει σχετική βεβαίωση. Οι υποψή-
φιοι χειριστές των ΥΠΑΜ για επανεξέταση, καταθέτουν 
την αίτησή τους στην ΣΠΟΑ μαζί με το προβλεπόμενο 
παράβολο.

β) Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ 
επιλέγει 50 ερωτήσεις από το ισχύον ερωτηματολόγιο 
ΥΠΑΜ, ως εξής:

1. Αεροναυτιλία: 6 ερωτήσεις
2. Αεροδυναμική - Γενικές Τεχνικές Γνώσεις: 6 ερωτή-

σεις
3. Μετεωρολογία: 8 ερωτήσεις
4. Νομοθεσία - Κανόνες αέρος: 9 ερωτήσεις
5. Ανθρώπινες Δυνατότητες: 11 ερωτήσεις
6. Μηχανολογία κινητήρων ΥΠΑΜ: 5 ερωτήσεις
7. Φρασεολογία -Ραδιοτηλεφωνία: 5 ερωτήσεις.
γ) Κάθε σωστή απάντηση παίρνει δύο (2) βαθμούς. 

Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσοι έχουν συ-
γκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 75.

δ) Η ΣΠΟΑ αφού συλλέξει τα γραπτά υποψηφίων, 
προβαίνει στη βαθμολογία και ανακοινώνει τα αποτε-
λέσματα.

ε) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υπο-
ψήφιοι χειριστές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εντός 
προθεσμίας που θα αναφέρεται στην προκήρυξη, έν-
σταση που εξετάζεται από την ΣΠΟΑ. Εάν υποβληθεί 
ένσταση γίνεται αναθεώρηση των αποτελεσμάτων και 
ανακοινώνεται η νέα βαθμολογία έστω και αν δεν δια-
φέρει από την παλαιά.

στ) Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δύναται να 
λάβει μέρος και στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

ζ) Τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβά-
ζονται προς ενημέρωση από την ΣΠΟΑ στη Διεύθυνση 
Πτητικών Προτύπων, Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2/Δ).

η) Τα αποτελέσματα ισχύουν έως και δύο (2) έτη από 
την έκδοσή τους.

θ) Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις γραπτές εξε-
τάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ λαμβά-
νουν οι υποψήφιοι χειριστές ΥΠΑΜ εντός των δύο (2) 
ετών, από την ΣΠΟΑ κατόπιν αίτησής τους.

3. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ/Δ2/22324/7091/3-6-2008 από-
φαση Διοικητή ΥΠΑ περί εξεταστέας ύλης για τη διεξα-
γωγή γραπτών εξετάσεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση 
άδειας χειριστή ΥΠΑΜ, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ελληνικό, 4 Οκτωβρίου 2016

Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Ι   

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον  ARNAUDOVA 

KARAMFILA-KIRILOVA του KIRIL .

 Με την αριθμ. 330/2015/17-11-2016 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Α’ Τελωνείου Πειραιά κα-
ταλογίζονται σε βάρος του ARNAUDOVA KARAMFILA-
KIRILOVA του KIRIL, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω 
ποσά:

Πολλαπλό τέλος:  1.500,00 ευρώ
Τ.Χ.(2%):  30,00 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):  6,00 ευρώ
Σύνολο:  1.536,00 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (130 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

Ι   

(6)
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Ορεστιά δος. 

 Με την 42/21.2.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ορεστιάδος Νομού Έβρου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65,69,225 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύουν, κα-
θώς και του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 4368/2016 
(ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016), αυξάνεται το ωράριο εργασίας της 
Καζαλτζή Αικατερίνης του Αθανασίου υπαλλήλου του 
Δήμου Ορεστιάδος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστών/στριών , από δυόμισι (2,5) ώρες ημερησίως 
σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης οχτώ (8) ωρών ημε-
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ρησίως, ήτοι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως .
(Αριθ. αίτησης της υπαλλήλου Καζαλτζή του Αθανα-

σίου περί μετατροπής της σχέσης εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. με-
ρικής απασχόλησης σε Ι.Δ.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης: 
33632/3.11.2017).

(Αριθ. βεβ. Δήμου Ορεστιάδος ότι στο Δήμο δεν υπη-
ρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/
στριών στην καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων: 
33732/30-11-2017).

(Αριθ. βεβ. Δήμου Ορεστιάδος περί ύπαρξης των απαι-
τούμενων πιστώσεων: 3496/17.2.2017).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης: 5770/17.3.2017) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

Ι   

  Αριθμ. οικ 1021 (7)
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό 

Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κινατζίδη .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώ-
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α' 45/9-3-1999).

3. Το π.δ. 144/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του κώδικα νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα-
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα»

5. Την αριθμ. 17/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Ροδόπης με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Πε-
ριφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΑΜΘ 
για την περίοδο 1-9-2014 έως 31-8-2019.

6. Την αριθμ. πρωτ. 18186/2-11-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης περί «Ελέγχου Νομιμότητας» του 
Πρακτικού Εκλογής Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ.

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη αντιμισθίας σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΠΑΜΘ, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Κωνσταντίνο Κινατζίδη , Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας την άσκηση αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την πορεία και υλοποίηση του έργου 
καταπολέμησης κουνουπιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 20 Μαρτίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

Ι

  Αριθ. απόφ. 5 (8)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 

την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Αμφίπολης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

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

κας Δημοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και το 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών υπ' αριθμ. πρωτ. 
2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016.

3. Την απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης υπ' αριθμ. 
39/10-9-2014 για την ανάθεση της τήρησης των πρακτι-
κών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπο-
λης στην Κουκουβέτσιου Μαρία του Δημητρίου.

4. Την προβλεπόμενη πίστωση συνολικού ποσού 
10.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10/6012.01 με τίτλο «Αποζη-
μίωση για υπερωριακή εργασία», αποφασίζει:

Α. Καθιερώνει υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2017 πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα, στην υπάλληλο του Δή-
μου Κουκουβέτσιου Μαρία του Δημητρίου του κλάδου 
ΠΕ1 Διοικητικού, για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης.

Β. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις 
του ν. 4354/2015.

Γ. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω 
απασχόληση, βαρύνει τον Κ.Α. 10/6012.01 του προϋπο-
λογισμού του Δήμου για το έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ροδολίβος, 16 Μαρτίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΤΟΣ   

Ι

 Αριθ. πράξης 163 (9)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του 

ν. 4009/2011. 
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2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ' αριθ. 6345/19-5-2014 πρυτανική πράξη 
ένταξης της Δωροθέας Τσεκούρα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1392/Β/30-5-2014).

4. Την από 19-1-2017 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Παθολογίας. 

5. Την από 25-1-2017 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής. 

6. Την από 27-1-2017 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας.

7. Το υπ' αριθ. 1042/1-2-2017 έγγραφο της Σχολής 
Επιστημών Υγείας. 

8. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώ-
νουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Δωροθέας Τσεκούρα 
του Κωνσταντίνου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Κλινι-
κή Καρδιολογία και Καρδιαγγειακή Απεικόνιση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 239 (10)
Έγκριση ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, των μονίμων 

υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νο-

σοκομείου, για το έτος 2017. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 20 του 

ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176, τ. Α) σύμφωνα με τις οποίες 
για το προσωπικό των ΝΠΔΔ η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση καθορί-
ζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα 
και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

2. Τις διατάξεις της παρ. Α2 του ιδίου ως άνω νόμου 
σύμφωνα με τις οποίες οι ώρες απασχόλησης καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: (α) 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες 
ανά υπάλληλο, (β) για υπερωριακή εργασία κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες 
που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του 

μήνα, είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέ-
χρι 96 ώρες για τις νυκτερινές ανά υπάλληλο και μέχρι 
96 ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
υπάλληλο.

3. Την με αρ. Α2β/Γ.Π.92202/23-12-2016 (ΦΕΚ 4265/
τ.Β/30-12-2016) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

4. Την με αρ. 55672/29-12-2016 απόφαση της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής με την οποία κατανέμεται για το Νοσοκομείο 
ΓΝΑ ΚΑΤ το ποσό του 1.170.000,00 € για την αποζημίωση 
της υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (πλην του επιστημονικού που 
πραγματοποιεί εφημερίες) για το έτος 2017.

5. Το γεγονός ότι το ποσό του 1.170.000,00 € είναι εγ-
γεγραμμένο στις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ.

6. Το υπ' αριθ. 1288/26-01-2017 ενημερωτικό σημεί-
ωμα του Γραφείου Μισθοδοσίας σύμφωνα με το οποίο 
το ποσό του 1.170.000,00 € αντιστοιχεί σε: α) 348.000 
ώρες νυχτερινής και εξαιρε σίμων ημερών εργασίας, 
συνολικής δαπάνης 870.000,00 € και β) 74.000 ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας συνολικής δα-
πάνης 300.000,00 €.

7. Ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου 
απαιτείται η απασχόληση προσωπικού κατά τις Κυριακές 
εξαιρέσιμες είτε σε δωδεκάωρη, είτε σε εικοσιτετράωρη 
βάση, δεδομένου ότι ΓΝΑ ΚΑΤ εφημερεύει καθημερινά 
όλο το χρόνο και οι υπηρεσίες του λειτουργούν βάσει 
νόμου όλες τις ημέρες του μήνα.

8. Ότι η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού καθί-
σταται αναγκαία έως υποχρεωτική για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών, λόγω της υφιστάμενης έλλειψης 
προσωπικού (441 κενές οργανικές θέσεις), τις αποσπά-
σεις-μετακινήσεις 70 ατόμων σε άλλους φορείς (στο ΚΑΤ 
έχουν αποσπαστεί-μετακινηθεί 13 άτομα), τις άδειες ανα-
τροφής παιδιών τις μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες 
καθώς και τις άδειες άνευ αποδοχών

9. Την απόφαση ΔΣ 06/07-03-2017, θέμα Ι.Β.2. με την 
οποία εγκρίθηκαν 348.000 ώρες βάρδιας, νύκτας, Κυρια-
κών και λοιπών αργιών που απαιτούνται για την κάλυψη 
της 24ώρου λειτουργίας του Νοσοκομείου καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους και 74.000 ώρες υπερωριακής εργα-
σίας που αντιστοιχούν σε 37.000 ώρες ανά εξάμηνο και 
επιμερίζονται σε 308 άτομα ανά μήνα, με τους περιορι-
σμούς που αναφέρονται στην παρ. Α2 του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176, τ.Α), αποφασίζουμε:

α) Εγκρίνουμε 348.000 ώρες νυχτερινής και εξαιρε-
σίμων ημερών εργασίας που απαιτούνται για την κάλυψη 
της 24ώρου λειτουργίας του Νοσοκομείου καθ' όλη τη δι-
άρκεια του έτους 2017, συνολικής δαπάνης 870.000,00 € 
(στον ΚΑΕ 0263).

β) Εγκρίνουμε 74.000 ώρες απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας, συνολικής δαπάνης 300.000,00 € για την 
απασχόληση 308 υπαλλήλων του ΓΝΑ ΚΑΤ, ανά μήνα, 
με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. Α2 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176, τ.Α) και συ-
γκεκριμένα:
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ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ

Για το 1ο εξάμηνο του 2017 37.000 150.000,00 € 
(στον ΚΑΕ 0261)

Για το 2ο εξάμηνο του 2017 37.000 150.000,00 € 
(στον ΚΑΕ 0261)

ΣΥΝΟΛΟ 74.000 300.000,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κηφισιά, 17 Μαρτίου 2017

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11) 
   Στην αριθμ. 1763 απόφαση του Δημάρχου Λυκό-

βρυσης – Πεύκης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3968/τ.Β΄/12.12.2016, στη σελίδα 39408, στην β΄ στήλη, 
στον 20ό στίχο, συμπληρώνεται το παραλειφθέν κεί-
μενο και γίνεται η διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
«… (96) ώρες ανά εξάμηνο). Επίσης .....»
Στο ορθό:
«… (96) ώρες ανά εξάμηνο). Για το προσωπικό καθαρι-

ότητας για την καθ’ υπέρβαση εργασία τόσο απογευμα-
τινή, όσο και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυχτερινές ώρες, μέχρι 360 ώρες ετησίως (180 
ώρες ανά εξάμηνο). Επίσης .....»  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

 (12) 
 Στην 14551/6-2-2017 πράξη του Πρύτανη του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 580/τ.Β’/24-2-2017 και αφορά στη κατάργηση τρι-
ών (3) Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του ΑΠΘ,  στη σελίδα 4984 διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
«7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2929/19-7-2016) για την έγκριση κατάργησης δεκατεσ-
σάρων (3) Εργαστηρίων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών»,

στο ορθό :
«7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2929/19-7-2016) για την έγκριση κατάργησης τριών (3) 
Εργαστηρίων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών». 

(Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης)

Ι

(13)    
 Στην υπ' αριθ. 3974/28.11.2014 απόφαση του Δη-

μάρχου Ρόδου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3352/τ.Β/
12-12-2014) στη σελίδα 38833 στην γραμμή 8 και στη 
στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ), διορθώνεται: 

Το εσφαλμένο: «1/4», 
στο ορθό: «εξολοκλήρου».

  (Από το Δήμο Ρόδου)  

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