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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων
χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών»
(ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

2

Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

3

Σύσταση - Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της
Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων)
για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων
πληροφορικής (hardware - software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του
πολίτη.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
στους μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 77728/Ν1
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄
324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (Α΄

Αρ. Φύλλου 1773

287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων - Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/
2014 (Α΄ 74),
3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17) «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων .... Τουρισμού».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 197109/
Α1/2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ... και
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε
κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562) ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας
και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των
γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
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Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων
για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών
Οι πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων
τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον
Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς
και οι πτυχιούχοι:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και
φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30
ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής
και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS
του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και
Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον
έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη
λήψη του πτυχίου τους,
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του
πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη
διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων
γλωσσών.
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη
διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας
σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ,
του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή
παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων
γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και
Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του
ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για
έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας
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τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β΄) υπουργικής απόφασης,
ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση
της έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος.
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση
Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος
Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας
με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα
από αυτά.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της
ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από
Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.
6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω
τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
δεν επιστρέφονται.
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για
χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014), έως
και την 8-2-2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/
13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β΄) υπουργικής απόφασης), εφόσον
α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά
με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης
γνώσης (Γ2/C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για
τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της
επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής
των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνε-
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ται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου
τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά
και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά
τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα
δεν θα παρέχεται πλέον.
2. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης
του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων
Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την περίπτωση
των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν
υποβλήθηκαν με την αίτηση, φωτοαντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των
προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος
για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν
από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από
την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους της παραγράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει
νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς
στο Τμήμα Δ' της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
δεν επιστρέφονται.
3. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται
για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην πρόταση του
προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται
αναφορά στον τρόπο παροχής της διδασκαλίας (δια
ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθορίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται παρουσίαση του
αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο
θεματικών ενοτήτων), να προσδιορίζονται οι μέθοδοι
Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος
αξιολόγησης, να καθορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος
των διδάκτρων.
7. Το άρθρο 7 καταργείται
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθ. Φ. 10/56654/77550/Δ1
(2)
Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας
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 εκπαιδευτικές
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 Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 2 του υπ’ αριθ. 201/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Οργάνωση και λειτουργία 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 υπ’ αριθ. π.δ. 125/2016, ( ΦΕΚ 210/
5-11-2016, τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το με αρ. πρ. Φ.4.1/ΚΠ/3175/24.03.2017 έγγραφο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
7. Το υπ’ αριθ. 2754/14-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
8. Την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 73/2017
απόφασή του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 69704/Β1/
28-4-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την μετονομασία από το σχολικό έτος 2017-2018 και
εντεύθεν της παρακάτω σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου σε 5ο Δημοτικό Σχολείο
Αιγίου «Γεωργία Πανουτσοπούλου - Παπασημακοπούλου».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2017

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός
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Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ. 15518
(3)
Σύσταση - Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της
Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και
συστημάτων πληροφορικής (hardware - software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα
πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και εξυπηρέτησης του πολίτη.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
στ) του π.δ. 99/2014 (Α΄ 166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ-Β0Η) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Δικτύων»,
η) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την υπ’αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ. 1509/20.1.2016 (ΦΕΚ 171/
Β/26.1.2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
3. Την ανάγκη σύστασης μόνιμης Επιτροπής για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών,
πρόχειρων) που αφορούν είτε στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (hardware, software) είτε σε θέματα
που άπτονται έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
εξυπηρέτησης του πολίτη.
4. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την αξιολόγηση τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής,
επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο
αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά
κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α.1 Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τριμελή (3μελή) Επιτροπή
Διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και
συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και
για τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής,
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του
πολίτη.
Η Επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ειδικότερα, ο
Πρόεδρος και ένα από τα Μέλη της Επιτροπής, με τους
αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας/
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής, καθώς και υπάλληλοι της κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής. Το
δεύτερο Μέλος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του,
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας Διοικητικής Οργάνωσης ή Διοικητικού - Οικονομικού ή Διοικητικού - Λογιστικού. Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή
του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια διαγωνισμών
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής
(hardware, software), καθώς και για την προμήθεια και
ανάθεση υπηρεσιών και έργων πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Η
Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών αυτών σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένων
της συγκέντρωσης των προσφορών, όπου απαιτείται, της
αποσφράγισης αυτών, της αξιολόγησης των φακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής σε ανοικτούς,
κλειστούς ή πρόχειρους διαγωνισμούς, της αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών, της σύνταξης
πρακτικών και της αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών, καθώς και της επίλυσης παντός, εν γένει,
θέματος που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια των
διαγωνισμών αυτών. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, πέραν των
ανωτέρω θεμάτων, και για κάθε θέμα που προκύπτει
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.
Β. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της τριμελούς Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
1. Μπαλού Αγγελική, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Σχεδια-

Τεύχος Β’ 1773/23.05.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σμού Πολιτικών και Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών και
Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης., Πρόεδρος, με
αναπληρωτή τον Δημητρίου Ανδρέα , Εμπειρογνώμονας
Πληροφορικής, με βαθμό 2ο΄ (ν. 4024/2011) τριετούς
θητείας, της κατηγορίας ειδικών θέσεων του Τμήματος
Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων,
Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Βασιλείου Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄
του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής του Τμήματος Διαφάνειας,
Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ανδρονίκη
Αχιλλία, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Χανιωτάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄
του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος
Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών
της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρώτρια την Σμάκου
Σοφία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αυτοτελές).
4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Λιανός Ευάγγελος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών και Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αναπληρώτρια την Παπαδούλη Αγγελική, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του
κλάδου ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, του Τμήματος Σχεδιασμού
Πολιτικών και Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών και Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γ. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και
αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης ορισμού των Μελών της.
Δ. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η υπ’
αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.33755/22.12.2014 (ΦΕΚ 3682/Β/
31.12.2014), προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
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Αριθ. απόφ. 1648-2017
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
στους μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ.
226/Α/27-10-2011).
2. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του
ν. 4024/2011».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-04-2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/Α/26-04-2013).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α/05-05-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/16-12-2015).
7. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/Β/12-01-2017).
8. Την υπ’ αριθ. οικ.2/41768/0022 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-6-2007).
10. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ιδρύματος διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτατων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δεν
είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του ωραρίου εργασίας, όπως οι τεχνικές εργασίες (αποκατάσταση βλαβών,
μονώσεις, επισκευές δικτύων θέρμανσης, οικοδομικές
εργασίες, επισκευές υδραυλικού δικτύου κ.α.) η παρασκευή - προετοιμασία μερίδων φαγητού εκτός ωραρίου
για την έγκαιρη διανομή τους, η ενημέρωση γονέων από
εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και η προετοιμασία
εκδηλώσεων από το παιδαγωγικό προσωπικό στους Παιδικούς Σταθμούς, η διενέργεια διαγωνισμών πρόσληψης
με παράλληλη μηχανογράφηση των πινάκων κατάταξης
και αποτελεσμάτων, η ηλεκτρονική καταχώριση και καταγραφή όλων των στοιχείων των υπαλλήλων, κ.λπ.
11. Ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση για την υπερωριακή απασχόληση:
α) Των μονίμων υπαλλήλων του Δ.Β.Α. στον ΚΑ.
6012.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων» έως το ανώτατο ποσό των 60.000,00€
στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχες
εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα βαρύνουν τους
ΚΑ. 6051.003, 6051.004, 6051.011, 6051.012, 6051.013,
6051.014, 6051.015, 6051.016, 6051.017, 6051.018 και
6051.099 και
β) των αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δ.Β.Α. στον
Κ.Α. 6022.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων αορίστου χρόνου» έως το ανώτατο ποσό
των 35.000,00 € στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται
οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα βαρύ-
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νουν τους Κ.Α. 6052.001, 6052.009, 6052.010, 6052.011,
6052.012, 6052.013, και 6052.099.
12. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/
8-6-2006).
13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/
07-06-2010).
14. Την υπ’ αριθ. 406563/2014 απόφαση Δημάρχου
Αθηναίων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 του ν. 4354/15, για το έτος 2017.
Υπερωριακή εργασία με αμοιβή στους μονίμους και
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ιδρύματος που θα
εργασθούν για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και ειδικότερα:
Απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι 451
μονίμων και μέχρι 338 αορίστου χρόνου υπαλλήλων,
έως 120 ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017
έκαστος όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κάτωθι
πίνακες:
Α) Μόνιμοι υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π Ε ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
TE ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ)
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
11
1
1
1
1
1
2
22
2
3
1
1
2
4
27
76
1
7
4
25
1
2
1
117
1
5
4
3
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ελαιοχρωματιστές)
2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υδραυλικοί)
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Σιδεράς)
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Πλακάς)
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ψυκτικός)
1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
13
ΔΕ ΠΡΑΚΤ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 5
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ)
3
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Αποθηκάριοι)
2
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Χειριστές Φωτ.
2
Μηχανημάτων)
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ (Κλητήρες)
4
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
11
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πλύντρια)
1
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Τραπεζοκόμες)
23
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4
(Εργάτες)
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
41
(Καθαρίστριες)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
451
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση θα βεβαιώνεται
μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμοδίων προϊσταμένων των
Διευθύνσεων, η εκ του λόγου δε αυτού προκαλούμενη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 60.000,00 €
και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών έτους
2016 με Κ.Α. 6012.001, συν εργοδοτικές εισφορές με
Κ.Α. 6051.003, 6051.004, 6051.011, 6051.012, 6051.013,
6051.014, 6051.015, 6051.016, 6051.017, 6051.018 και
6051.099.
Β) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Π Ε ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΠΡΟΣ/ΚΟ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
13
11
1
1
1
1
4
1
73
3
4
1
1
1
1
1
1
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ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΣΤΕΓΑΣ
ΔΕ ΚΤΙΣΤΗΣ
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

83
19
2
1
7
1
1
4
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
34
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
338
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση θα βεβαιώνεται
μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμοδίων προϊσταμένων των
Διευθύνσεων, η εκ του λόγου δε αυτού προκαλούμενη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 35.000,00 €
και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών έτους
2017 με Κ.Α. 6022.001, συν εργοδοτικές εισφορές με
Κ.Α. 6052.001, 6052.009, 6052.010, 6052.011, 6052.012,
6052.013, και 6052.099.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Η Πρόεδρος
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

18016
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02017732305170008*

