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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
 Περίληψη της υπ’ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστικής 

Πράξης σε βάρος του JUNAID AHMED. 

 Με την υπ’ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίζονται σε βάρος του JUNAID AHMED, αγνώστου δια−
μονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1.906,32 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 38,12 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,62 ευρώ
Σύνολο: 1.952,06 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (20 κούτες τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2(α) και 150 
παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ     

24589



24590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 Αριθμ. Φ. 50/125/100563/Γ1 (2)
Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 

ως Ολοήμερων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ−
τικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30−09−

1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/23−09−1997, τ.Α΄) με θέμα: 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 40 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011), 
με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 
13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13−07−1998, τ.Α΄) με θέμα: 
«Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22−04−2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25−06−2013, 
τ.Α΄) με θέμα: «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδεί−

ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 94654/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/19−06−2014, 
τ.Β΄), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο 
Κουκοδήμο».

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.3/609/6745/Γ1/28−05−2010 (ΦΕΚ 
804/9−06−2010, τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.12/ 
520/61571/Γ1/30−05−2011 (ΦΕΚ 1327/16−06−2011) υπουργική 
απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Την υπ’ αριθμ. 122084/Δ4/25−10−2011 (ΦΕΚ. 2546/
07−11−2011, τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα 
«Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων».

10. Την υπ’ αριθμ. 47861/Δ4/31−03−2014 υπουργική από−
φαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Προσθήκη προσωνυμίας σε 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

11. Την υπ’ αριθμ. 5 /Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα ακόλουθα δέκα επτά (17) Πρότυπα Πει−
ραματικά Δημοτικά Σχολεία, ως Ολοήμερα με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9050021

2 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9050923

3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ − Π.Σ.Π.Α.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 0551001

4 1ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ 9520037

5 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9520272

6 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ 9520271

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

7 8/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.) 9060439

8 2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. − ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9060479

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ − Π.Σ.Π.Θ.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

9190664



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24591

10 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190130

11 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 9521475

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470186

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

13 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 9200405

14 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 9200406

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100040

16 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100203

17 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100214

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   

F

   Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/14656 (3)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−

λισης και Πρόνοιας της αρμοδιότητας καθορισμού 
του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Οργανι−
σμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

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

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

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

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το αριθμ. πρωτ. Φ.10035/11999/1673/10.06.2014 έγ−
γραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, με το οποίο ζητείται εξαίρεση των υπαλ−
λήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (ΟΑΕΕ) από τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφασης του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη−
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.», προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και 
συντονισμένη λειτουργία του Οργανισμού, η αποτελε−
σματικότερη συνεργασία των υπαλλήλων και η καλύ−
τερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας την αρμοδιότητα να καθορίζει, με 
απόφαση του, τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Ορ−
γανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απα−
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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   Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/12412 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/26−01−2012 (Β΄ 

131) − Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπι−
κού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/ 
1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

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

γ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

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

ε) του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει,

2. την ανάγκη αναπροσαρμογής του ωραρίου των 
υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ομοιόμορφη λειτουργία 
των υπηρεσιών,

3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 1 και 2 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Β.10/26−01−2012 αντι−
καθίσταται ως ακολούθως: Καθορίζουμε το ωράριο ερ−
γασίας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), κατ’ 
επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης: 07:00
 Ώρα αποχώρησης: 15:00
β) Ώρα προσέλευσης: 07:30
 Ώρα αποχώρησης: 15:30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08:00
 Ώρα αποχώρησης: 16:00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08:30
 Ώρα αποχώρησης: 16:30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09:00
 Ώρα αποχώρησης: 17:00

στ) Ώρα προσέλευσης: 09:30
 Ώρα αποχώρησης: 17:30
ζ) Ώρα προσέλευσης: 10:00
 Ώρα αποχώρησης: 18:00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 (5)
Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβα−

σης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, 
των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, 
των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και 
των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτι−
κά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 34 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τρο−
ποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/ 26.03.2014),

(β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005),

(γ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ...» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27.06.2011) και

(δ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2303/02.07.2013 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παρασκευή 
Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 1632/Β΄/02.07.2013).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη νόμιμη χορήγηση 
των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Βε−
βαιώσεων Παρακολούθησης, Βεβαιώσεων υπέρβασης 
του ορίου απουσιών, Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών 
εξόδων και Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορ−
φωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο των ηλεκτρονικά χορηγούμενων

Βεβαιώσεων για τα επιμορφωτικά προγράμματα
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, οι Βεβαιώσεις υπέρ−
βασης του ορίου απουσιών, οι Βεβαιώσεις κάλυψης οδοι−
πορικών εξόδων και οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για 
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τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως 
εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτελούν άνευ άλλης δι−
ατυπώσεως διοικητικά έγγραφα, φέρουν μοναδικό κω−
δικό, ψηφιοποιημένη αποτύπωση της σφραγίδας του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων, 
επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες 
για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις 
υπηρεσίες τους.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσβασης και λήψης 

των ηλεκτρονικά χορηγούμενων Βεβαιώσεων για τα 
επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους 
επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.

1. Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσε−
ων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του 
ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορι−
κών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα 
επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πραγματο−
ποιείται ατομικά από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο. 
Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσεων 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και από τις αρμόδιες οργανικές μο−
νάδες των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν 
οι επιμορφωνόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με 
τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Η πρόσβαση και λήψη των ανωτέρω Βεβαιώσεων με 
ατομική πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου 
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρονικές 
Αιτήσεις Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα» 
και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη δι−
εύθυνση (url): https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.isp.

Στην ανωτέρω διεύθυνση και ειδικότερα μέσω της 
επιλογής «Πιστοποιητικά», ο ενδιαφερόμενος έχει τη 
δυνατότητα να εκτυπώνει, σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες, κατ' επιλογή του, Βεβαίωση για το σύνολο 
του αρχείου εκπαιδεύσεων του στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο 
«Πιστοποιητικό Αρχείου Εκπαιδεύσεων» ή Βεβαίωση για 
συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακο−
λούθησε. Το «Πιστοποιητικό Αρχείου Εκπαιδεύσεων» πε−
ριλαμβάνει επιπλέον τη μοριοδότηση των πιστοποιημέ−
νων επιμορφωτικών δράσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 7 του π.δ. 57/2007, όπως αυτό ισχύει), 
για τις οποίες επέχει θέση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, 
ενώ για τις μη πιστοποιημένες επιμορφωτικές δράσεις 
επέχει θέση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η πρόσβαση 
και λήψη των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απου−
σιών και των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων 
πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο 
μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

3. Η πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσεων Παρακολού−
θησης και Πιστοποίησης με πρωτοβουλία της αρμόδιας 
οργανικής μονάδας της οικείας υπηρεσίας πραγματο−
ποιείται, αφού προηγουμένως προσδιορισθεί/ούν από 
τον οικείο φορέα και πιστοποιηθεί/ούν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ο/οι εξουσιοδοτημένος/οι χρήστης/ες. Για τον λόγο 
αυτό, το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας ορίζει 
υπάλληλο ή υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον 
«Ρόλο Υπευθύνου για Θέματα Ατομικής Κάρτας Εκπαί−
δευσης». Ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι, που ορίζονται με 
αυτόν τον τρόπο, αποκτούν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

ιστορικό των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους. Προκειμέ−
νου οι ανωτέρω υπάλληλοι να αποκτήσουν πρόσβαση, 
θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίη−
σής τους, όπως αυτή περιγράφεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/gates/educ/
sign/SigninForeas.isp (Τίτλος Υπηρεσίας: Αίτημα Από−
δοσης Ρόλου Υπευθύνου για θέματα Ατομικής Κάρτας 
Εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

α. Εγγραφή στο σύστημα. Οι κατά τα ανωτέρω αρμό−
διοι υπάλληλοι/εξουσιοδοτημένοι χρήστες εκτυπώνουν 
τα έγγραφα με τίτλο «Ορισμός Υπευθύνου» και «Συνο−
δευτικό έγγραφο», σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που 
υπάρχουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα 
έγγραφα αυτά, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο όργανο 
της οικείας υπηρεσίας, θα πρέπει να αποσταλούν στο 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο foreis@ekdd.gr.

β. Ενεργοποίηση του ρόλου του υπευθύνου. Μόλις 
παραληφθούν τα έγγραφα αυτά από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, απο−
στέλλεται στον οριζόμενο υπάλληλο ή υπαλλήλους 
ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
αφορά στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Μετά την 
ενεργοποίηση, οι υπεύθυνοι είναι δυνατό μέσα από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/ΟnlineWeb/
index.¡sp?SignTvpe=4 και την επιλογή «Ατομική Κάρτα 
Εκπαίδευσης» να εκτυπώνουν είτε ατομική Βεβαίωση 
υπαλλήλου σχετική με ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, είτε αντίστοιχη Βεβαίωση που αφορά 
στο σύνολο των υπαλλήλων της οικείας υπηρεσίας.

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση και λήψη των 
εν λόγω Βεβαιώσεων είναι η ταυτοποίηση του επιμορ−
φωνόμενου υπαλλήλου βάσει του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου και του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς του.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα ηλεκτρονικής πρό−
σβασης υφίσταται για Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, 
Βεβαιώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών, Βεβαιώσεις 
κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και Βεβαιώσεις Πιστοποί−
ησης που αφορούν σε επιμορφωτικές δράσεις που υλο−
ποιήθηκαν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από την 1/9/2010 και μετά. 
Αντιθέτως, δεν υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής 
πρόσβασης για τις Βεβαιώσεις που αφορούν σε επιμορ−
φωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
πριν από την 1/9/2010 ή υλοποιήθηκαν από την πρώην 
Σχολή Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), για τη χορήγηση των οποίων οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Υπη−
ρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ     
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 Αριθμ. 57148 (6)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής με αντικείμενο: Α) την κατάργηση ή τρο−
ποποίηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό το 
πρίσμα της από 8 Απριλίου 2014 απόφασης του Δι−
καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέ−
σεων C−293/12 και C−594/12 αναφορικά με την Οδη−
γία 2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συ−
νάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δι−
κτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2002/58/ΕΚ» και Β) την πρόταση περαιτέ−
ρω νομοθετικών ρυθμίσεων με την υποβολή σχεδί−
ου νόμου, την κατάρτιση της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης και τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αξιολό−
γησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ544/4.6.2014 έγγραφο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6149/ 
2.6.2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 6712/131−463024/18.6.2014 έγγραφο του Αρ−
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Φ. 144/42/3854/Α.Σχ. 189/23.6.2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3407−3/3.7.2014 έγγραφο της Αρ−
χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1462/3.6.2014 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 24343/Φ.300/17.6.2014 έγγραφο της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΓΠ 98/30.5.2014 έγγραφο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο: Α) την κατάργηση ή 
τροποποίηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό το 
πρίσμα της από 8 Απριλίου 2014 απόφασης του Δικα−
στηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσεων 
C−293/12 και C−594/12 αναφορικά με την Οδηγία 2006/24/
ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 
παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ» και Β) την 
πρόταση περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων με την 
υποβολή σχεδίου νόμου, την κατάρτιση της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης και τη συμπλήρωση της Έκθεσης 
Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Παρασκευή Μπραΐμη του Περικλή, Σύμβουλο Επι−
κρατείας, ως Πρόεδρο.

2. Χρήστο Λιάκουρα του Φωτίου, Πάρεδρο του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας,

3. Ιωάννη Σταυρόπουλο του Γεωργίου, Πρωτοδίκη 
Αθηνών.

4. Ευαγγελία Μήτρου του Δημητρίου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Δημήτριο Κιούπη του Θωμά, Επίκουρο Καθηγητή 
Ποινικού Δικαίου − Ποινικής Δικονομίας της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

6. Γρηγόριο Λαζαράκο του Γεωργίου, αναπληρωματικό 
μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρουσόπουλο 
του Διονυσίου, ειδικό επιστήμονα − πληροφορικό της 
ιδίας Αρχής.

7. Φλώρα Τζαγκαράκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο, ειδικό 
επιστήμονα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών.

8. Νικόλαο Νικολινάκο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Παρ' 
Αρείω Πάγω, Dr στον Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

9. Γρηγόριο Τσόλια του Βασιλείου, Δικηγόρο Παρ' 
Αρείω Πάγω.

10. Ασημίνα Γιαννόπουλου του Αθανασίου, στέλεχος 
του Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων.

11. Ευγενία Διονυσοπούλου του Ιωάννη, Υπαστυνόμο Α΄ 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αναπληρώτρια 
της την Παναγιώτα Ξυλούδη του Φωτίου, Υπαστυνόμο 
Α΄ της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

12. Θωμά Δομπρίδη του Στέφανου, υπάλληλο του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής θα εκτελεί η Κωνσταντίνο Χατζή του 
Χαραλάμπους, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

II) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
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 Αριθμ. 49020 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41022/15.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1307/ 

22.5.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 
απάντηση σε εναπομείνασες συστάσεις της Ομά−
δας Εργασίας για την καταπολέμηση της Δωρο−
δοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Δι−
εθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές του ΟΟΣΑ στο 
πλαίσιο της 3ης Φάσης Αξιολόγησης της Ελλάδας 
και την υποστήριξη των απαντήσεων ενώπιον των 
εξεταστών − αξιολογητών κατά τη διάρκεια της επι−
τόπιας επίσκεψης αξιολόγησης» − Διαγραφή μέλους 
και συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας με τον ορι−
σμό νέου μέλους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015» και

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στα 
μέλη της εν θέματι Ομάδας Εργασίας ο Δημήτριος − Αν−
δρέας Παγανός του Γεωργίου, στέλεχος της Υπηρεσίας 
Πόθεν Έσχες της Βουλής των Ελλήνων.

3) Την ανάγκη συμπλήρωσης της εν θέματι Ομάδας 
Εργασίας με τον ορισμό νέου μέλους.

4) Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 41022/ 
15.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1307/22.5.2014) απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 41022/15.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
1307/22.5.2014) απόφαση ως εξής:

Ι) Διαγράφεται ο Δημήτριος − Ανδρέας Παγανός του 
Γεωργίου, στέλεχος της Υπηρεσίας Πόθεν Έσχες της 
Βουλής των Ελλήνων, από μέλος της Ομάδας Εργασίας 
με αντικείμενο την απάντηση σε εναπομείνασες συστά−
σεις της Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της 
Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις 
Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές του ΟΟΣΑ στο 
πλαίσιο της 3ης Φάσης Αξιολόγησης της Ελλάδας και 
την υποστήριξη των απαντήσεων ενώπιον των εξετα−
στών − αξιολογητών κατά τη διάρκεια της επιτόπιας 
επίσκεψης αξιολόγησης.

II) Ορίζεται νέο μέλος στην προαναφερθείσα Ομά−
δα Εργασίας ο Αριστομένης Μανουράς του Μανούσου, 
Δικηγόρος − εκπρόσωπος του Σώματος Ορκωτών Ελε−
γκτών Λογιστών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41022/15.5.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 1307/22.5.2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

F  
 Αριθμ. 11420/116152 (8)
Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δι−

καίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμου Βόλου Ν. Μα−
γνησίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της 
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ...και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 274/2002/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο ββ του 
Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς−Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/
27−12−2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/15.03.2010/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά−
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής» (ΦΕΚ 152/01.07.2011/τ.Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 56/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφε−
τείου Λάρισας.

8. Την υπ’ αριθμ. 264/2014 απόφαση του Δικαστηρίου 
του Αρείου Πάγου.

9. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.22370/2010 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση 
αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων».

10. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

11. Την υπ’ αριθμ. 74312/30−6−2014 βεβαίωση της Δ/νσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας.

12. Την υπ’ αριθμ. 340/16−4−2014 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου περί σύστασης μίας 
(1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 340/16−4−2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας 
περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ορ−
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου κατ’ 
εφαρμογή της αριθμ. 56/2013 απόφασης του Τριμελούς 
Εφετείου Λάρισας και της αριθμ. 264/2014 απόφασης 
του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μία (1) θέση ως εξής:

• Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Διοικητικού στην οποία θα καταταχθεί η 
Λαμπρινή − Μαρία Καμνή του Σπυρίδωνα. Η παραπά−
νω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπά−
νη ύψους 5.343,60€ σε βάρος των Κ.Α. 10.6021.001 και 
10.6052.001 και που έχει προβλεφθεί για το υπόλοιπο 
του έτους 2014 στον προϋπολογισμό του Δήμου. Για 
τα επόμενα έτη οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντί−
στοιχους κωδικούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 4 Ιουνίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ   
F  

 Αριθμ. 5936 (9)
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 1919/10−02−2014 απόφασης Γε−

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης περί «Καθιέρωσης υπερωριακής ερ−
γασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Περιφερείας 
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης», όπως έχει διορθω−
θεί με την υπ’ αριθμ. 4872/02−04−2014. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 1157/1981 "Περί κυρώσεων της 
από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχο−
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώ−
σεως πενθήμερου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων 
και τροποποιήσεως αυτής» (ΦΕΚ 126/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − Βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την Τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 με 
θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015.».

8. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−06−2006 απόφαση 
περί Καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και αποχώρη−
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και τον 
Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ Β/769/2006).

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−02−2007 απόφαση 
περί μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς των Πε−
ριφερειών, της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που 
εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων. (ΦΕΚ Β/293/2007).

10. Την υπ’ αριθμ. 1919/10−02−2014 (ΦΕΚ Β΄583/12.03.2014) 
απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης «Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Περιφερείας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης».

11. Την υπ’ αριθμ. 4872/02−04−2014 (ΦΕΚ Β΄1179/12.05.2014) 
διόρθωση σφάλματος της 1919/10−02−2014 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης περί «Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Περιφερείας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης».

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. 1801/03−04−2014 έγγραφο 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης περί 
έκδοσης απόφαση υπερωριακής απασχόλησης κτηνιά−
τρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες 
για το 2014, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1919/10−02−2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης περί Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Περιφερείας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης όπως αυτή διορθώθη−
κε με την αριθμ. πρωτ. 4872/02−04−2014 και προσθέτουμε 
στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής το 
Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης επτά (7) Κτηνία−
τρους, το ύψος της δαπάνης για το έτος 2014 θα ανέλ−
θει στο ποσό των (3.250.00)τριών χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ευρώ για τις εξαιρέσιμες και αργίες και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 
από τον ειδικό φορέα 0292 ΚΑΕ0512.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 1919/10−02−2014 από−
φασή μας όπως έχει διορθωθεί με την αριθμ. πρωτ. 
4872/02−04−2014 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 26 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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