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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53635/ΕΥΘΥ 456
(1)
Σύσταση επιτροπής κωδικοποίησης − βελτίωσης υφι−
στάμενης νομοθεσίας για λιμενικά και θαλάσσια έργα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (τ.Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 58 του
Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014 − 2020, …» (τ.Α΄ 265).
3. Το ΠΔ 24 (ΦΕΚ 20/Α/27−1−2015) “Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων”.
4. Το Π.δ. 25 (ΦΕΚ 21/Α/27−1−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις με αρ. Υ92 και Υ144 αποφάσεις ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα
και Χρήστο Σπίρτζη αντίστοιχα (ΦΕΚ 285Β−25/02/2015
και ΦΕΚ 483Β−30/03/2015).
6. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ομάδα
για την για την οριστικοποίηση του οδηγού ωρίμανσης
λιμενικών και θαλάσσιων έργων η οποία ορίστηκε με
την με αρ. πρωτ. 48631/EΥΘΥ 986/2−10−2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. ΕΣΠΑ.
7. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου
58 του Ν. 4314/2014 επιτροπή, η οποία, αναλαμβάνει την
κωδικοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσί−
ας, την αναθεώρηση, κατάργηση και επαναδιατύπωση
σχετικών διατάξεων, προκειμένου να απλοποιηθεί η
διαδρομή υλοποίησης για λιμενικά και θαλάσσια έργα
2. Η Επιτροπή για την κωδικοποίηση και βελτίωση
της υφιστάμενης νομοθεσίας για την κατηγορία των
λιμενικών και θαλασσίων έργων αποτελείται από:
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Νομοθετικού
Συντονισμού και Κωδικοποίησης και
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Λιμενικών Έρ−
γων και Έργων Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματεί−
ας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
− Έναν εκπρόσωπο από την Γενική Γραμματεία Λιμέ−
νων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

− Έναν εκπρόσωπο από Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Περιβαλλοντι−
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας.
− Έναν εκπρόσωπο από την Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ.
− Έναν εκπρόσωπο από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
3. Η απόφαση ορισμού των εκπροσώπων της παρού−
σας επιτροπής εκδίδεται, κατόπιν εισηγήσεων των αρ−
μοδίων, από το Γενικό Γραμματέα ΔΕ – ΕΣΠΑ.
4. Έργο της επιτροπής είναι:
α. Η υποβολή προτάσεων για αναθεώρηση, κατάργηση,
επαναδιατύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
β. Η υποβολή σχεδίου κωδικοποιημένης − βελτιωμένης
νομοθεσίας παραγωγής λιμενικών και θαλασσίων έργων
5. Μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την 1η συνε−
δρίαση της επιτροπής ολοκληρώνεται οι εργασίες της
παραγράφου 4α και μέχρι 31/12/2015 ολοκληρώνεται το
στάδιο της παραγράφου 4β.
6. Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος
της ΕΥΘΥ, η οποία θα παρέχει και την γραμματειακή
υποστήριξη της επιτροπής.
7. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να συμ−
μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών ή φορέων,
μετά από πρόσκληση του συντονιστή.
8. Η θητεία της επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση
του έργου τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2015.
9. Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζη−
μίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους στις συ−
νεδριάσεις της, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του
ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 53640/ΕΥΘΥ 457
(2)
Σύσταση επιτροπής κωδικοποίησης − βελτίωσης υφι−
στάμενης νομοθεσίας για έργα οδοποιίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 58 του
Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2014−2020, …» (Α 265).
3. Το Π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27−1−2015) “Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων”,
4. Το Π.δ. 25 (ΦΕΚ 21/Α/27−1−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με αρ. Υ144 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού Χρήστο Σπίρτζη (ΦΕΚ 483Β−
30/3/2015)
6. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ομάδα
εργασίας για την οριστικοποίηση του οδηγού ωρίμαν−
σης έργων οδοποιίας, η οποία ορίσθηκε με την με αρ.
πρωτ. 25888/EΥΘΥ 349/28−5−2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δ.Ε. ΕΣΠΑ
7. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου
58 του Ν 4314/2014 επιτροπή, η οποία, αναλαμβάνει την
κωδικοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθε−
σίας, την αναθεώρηση, κατάργηση και επαναδιατύπωση
σχετικών διατάξεων, προκειμένου να απλοποιηθεί η δι−
αδρομή υλοποίησης για έργα οδοποιίας.
2. Η Επιτροπή για την κωδικοποίηση και βελτίωση της
υφιστάμενης νομοθεσίας για την κατηγορία των έργων
οδοποιίας αποτελείται από :
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Νομοθετικού
Συντονισμού και Κωδικοποίησης και
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Μελετών Έρ−
γων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού.
− Έναν εκπρόσωπο από Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
− Έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Περιβαλλοντι−
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας.
− Έναν εκπρόσωπο από την Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ.
− Έναν εκπρόσωπο από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
3. Η απόφαση ορισμού των εκπροσώπων της παρού−
σας επιτροπής εκδίδεται, κατόπιν εισηγήσεων των αρ−
μοδίων, από το Γενικό Γραμματέα ΔΕ – ΕΣΠΑ.
4. Έργο της επιτροπής είναι :
α. Η υποβολή προτάσεων για αναθεώρηση, κατάργηση,
επαναδιατύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
β. H υποβολή σχεδίου κωδικοποιημένης − βελτιωμένης
νομοθεσίας παραγωγής έργων οδοποιίας.
5. Μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την 1η συνε−
δρίαση της επιτροπής ολοκληρώνεται οι εργασίες της
παραγράφου 4α και μέχρι 31/12/2015 ολοκληρώνεται το
στάδιο της παραγράφου 4β.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος
της ΕΥΘΥ, η οποία θα παρέχει και την γραμματειακή
υποστήριξη της επιτροπής.
7. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να συμ−
μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών ή φορέων,
μετά από πρόσκληση του συντονιστή.
8. Η θητεία της επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση
του έργου τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2015.
9. Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζη−
μίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους στις συ−
νεδριάσεις της, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του
ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 25361/1091
(3)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Βόλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ−
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμί−
σεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28−6−14),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α)
δ) Το Π.δ. 25/27−1−2015 (ΦΕΚ 21/Α) «Διορισμός Αντιπρο−
έδρου ... και Υφυπουργών»
ε) του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπι−
στικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α)
2. Το αριθμ. 1587/28−5−2015 αντίγραφο πρακτικού της
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Διμένος Βόλου σχε−
τικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Βόλου, το οποίο
μας εστάλει με το υπ’ αριθμ. 31/29−05−2015 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 1587/28−5−2015 απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Βόλου,
σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ
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Κ.Α.Φ. Λιμένος Βόλου για το σχηματισμό Κεφαλαίου
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Βόλου και
τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος Βόλου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους),
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι
31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν
οφειλόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων
φορτοεκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποί−
οι λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των
αναγκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει
την, μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει εφάπαξ
αποζημίωση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή
συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών δια−
τάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών,
το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα,
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του
υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός
και το αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται στο
Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Υφιστάμενες μισθώσεις
ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αυτοδίκαια.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Βόλου,
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών,
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογι−
σμών και την υποβολή τους για έγκριση στην αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ.ΠΡΟΝ./23617/Δ9/6454
(4)
Απονομή επαίνου στον Φλεβάρη Μάριο, υπάλληλο του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26
Α΄) «Κύρωση Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
1.2. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμί−
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις».
1.3. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ. Α').
2. Το απόσπασμα πρακτικού από την αριθμ. 10/24−07−
2013 (θέμα 8ο) συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας στην οποία γνωμοδότησε ομο−
φώνως θετικά για την απονομή επαίνου στο Φλεβάρη
Μάριο.
3. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 2/2013 Συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτη−
ρίου Χρονιών Παθήσεων Δωδεκανήσου (θέμα 31ο), το
οποίο εγκρίνει την βράβευση με έπαινο του υπαλλήλου
Φλεβάρη Μάριο.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απο−
φασίζουμε:
Απονέμεται ηθική αμοιβή επαίνου στον Φλεβάρη
Μάριο, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου, για πράξη του που υπερέβη τα όρια της
άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων και είχε
ως αποτέλεσμα την προστασία της ζωής ενός παιδιού,
σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού από την αριθμ.
10/24−07−2013 (θέμα 8ο) συνεδρίαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην οποία γνωμοδό−
τησε ομοφώνως θετικά για την απονομή επαίνου στον
εν λόγω υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αριθμ. απόφ. 3/26−03−2015
(5)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Ο.Ε.
καθώς και των κλάδων των Προϊσταμένων τους.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑ−
ΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.) – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A΄ 193/17−09−2013)
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 118).
2. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.253/18800/
Β6 (ΦΕΚ: αρ. 67 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. / 12−02−2014) «Ορισμός του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε)».
3. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.251/141156/
Β6 (αρ. 579 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. / 24−09−2014), «Ορισμός του Συμ−
βουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)».
4. Τις διατάξεις:
(i) Της περιπτ. δ της παρ. 6 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
A΄ 193/17−09−2013), σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται η
διάρθρωση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Επιστημο−
νικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. στο Τμήμα Επιστημονικής
Υποστήριξης και στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης.
(ii) Της περιπτ. ε της παρ. 6 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A΄
193/17−09−2013), σύμφωνα με την οποία: «Οι ειδικότερες
αρμοδιότητες των τμημάτων, η κατανομή των αρμοδιο−
τήτων στα γραφεία, η ακριβής ονομασία της διεύθυνσης,
των τμημάτων και των γραφείων, καθώς και οι κατη−
γορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων
τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής».
(iii) Της περιπτ. δ της παρ. 10. του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A΄
193/17−09−2013), σύμφωνα με την οποία: «Έως την έκδοση
του Οργανισμού του Ε.Ο.Ε., τα θέματα που ρυθμίζονται
σε αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της
Αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως».
5. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί ο Οργανι−
σμός του Ε.Ο.Ε.
6. Την επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη και αποτε−
λεσματική λειτουργία του Ε.Ο.Ε.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
καμιά δαπάνη για το δημόσιο, αποφασίζουμε:
1. Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο
της αποστολής του Ε.Ο.Ε. για τη διασφάλιση υψηλής
ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των μαθη−
τών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου, μετά
από απόφαση του Συμβουλίου, ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Μελετά, εισηγείται και υποστηρίζει όλες τις δράσεις
που αναλαμβάνει η Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής
της, για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφά−
νειας των Εξετάσεων των μαθητών του Γενικού και του
Επαγγελματικού Λυκείου.
β) Συντάσσει την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις
πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π..
γ) Συντάσσει τη διατύπωση πρότασης για τη συγκρό−
τηση των Περιφερειακών Επιτροπών και της Κεντρικής
Επιτροπής, για τη διεξαγωγή των Εξετάσεων.
δ) Συντάσσει πρόταση για τον ορισμό βαθμολογητών,
για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις εξετάσεις για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αξιο−
λογούνται και επιμορφώνονται διαρκώς.
ε) Οργανώνει, διενεργεί ή/και υποστηρίζει τον ορισμό
κάθε θέματος που αφορά στις εξετάσεις, όπως είναι οι
επιτηρήσεις, η διάρκεια, η διαδικασία βαθμολόγησης και
αναβαθμολόγησης, στο πλαίσιο του επιτελικού επιστη−
μονικού χαρακτήρα της Αρχής, σε συνεργασία με το
Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
στ) Συνεργάζεται με τις υπηρεσιακές υποστηρικτές
αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ για
τη διοργάνωση των Εξετάσεων, από κοινού με το Τμήμα
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
ζ) Συντάσσει εισήγηση ή/και γνωμοδότηση ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού ΥΠΟΠΑΙΘ ή αυτεπαγγέλτως,
σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων
και της αποστολής της Αρχής και των αρμοδιοτήτων
του Τμήματος.
η) Καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετική με την αξιολό−
γηση των διαδικασιών των εξετάσεων και συντάσσει
έκθεση υποβολής θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της
ποιότητας των διαδικασιών των Εξετάσεων, σε συνερ−
γασία με το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υπο−
στήριξης.
θ) Μεριμνά για την παροχή σύμφωνης γνώμης προς
τον Υπουργό Παιδείας για τον ορισμό ετησίως των
μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων που έχει
ως αρμοδιότητα τον καθορισμό των θεμάτων των πα−
νελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
ι) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επο−
πτευόμενους φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργεί−
ων καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσε−
ων σχετικών με την αποστολή της Αρχής, τα οποία
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά
προγράμματα.
ια) Διαμορφώνει και εισηγείται στον Πρόεδρο της
Αρχής το φυσικό αντικείμενο των έργων/δράσεων που
υλοποιεί η Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της, με−
ριμνά για την έκδοση σχετικών προδιαγραφών προκη−
ρύξεων, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλο−
ποίησής τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες.
ιβ) Συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συ−
νέδρια και ημερίδες και υποστηρίζει τη συνεργασία
της Αρχής με διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς
που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την
αποστολή της, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης.
ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο τις ετήσιες
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εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού της Αρχής, σε
συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής
υποστήριξης.
ιδ) χειρίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα.
ιε) Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώ−
νεται με εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αυξημένων προσόντων σχετικών με
τις ανάγκες της Αρχής.
ιστ) Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Υπο−
στήριξης μπορεί να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός
της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμος
διοικητικός υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ με ειδι−
κότερα αυξημένα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται
στην προκήρυξη της θέσης. Τα καθήκοντα του Προϊ−
σταμένου του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης
απορρέουν από τις ως άνω οριζόμενες αρμοδιότητες
του Τμήματος.
2. Το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης,
στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Ο.Ε. για τη διασφά−
λιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων
των μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυ−
κείου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη: την τήρηση του
πρωτοκόλλου, τη διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των
έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων των Τμημάτων της
Διεύθυνσης (σχέδια, έγγραφα, υπηρεσιακά/ενημερωτικά
σημειώματα, διοικητικές πράξεις, αποφάσεις) την πα−
ρακολούθηση και διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρο−
νικής αλληλογραφίας, τη διαχείριση του συστήματος
Ανάρτησης Αποφάσεων «Διαύγεια», την τήρηση αρχείου
Πρακτικών του Συμβουλίου, και την εκτέλεση διοικη−
τικών εργασιών που απορρέουν από τις ανάγκες των
Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
β) Χειρίζεται υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της
Αρχής, όπως τήρηση ωραρίου, σύνταξη και αρχειοθέτη−
ση δελτίων παρουσίας των υπαλλήλων, τήρηση αρχείου
αδειών, λοιπά θέματα.
γ) Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις οικονομικές
υποθέσεις του Οργανισμού με εντολή Προέδρου της
Αρχής.
δ) Υποστηρίζει τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών
και των υποδομών του Οργανισμού καθώς και των ηλε−
κτρονικών εφαρμογών που μπορεί να αναπτυχθούν στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.
ε) Παρακολουθεί τα στοιχεία του οικονομικού αντι−
κειμένου των έργων/δράσεων που αναλαμβάνει η Αρχή
και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών
πράξεων που αφορούν στην προετοιμασία, διεξαγωγή,
παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων/δράσε−
ων αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό
πλαίσιο.
στ) Οργανώνει, διενεργεί ή/και υποστηρίζει, μετά από
απόφαση του Συμβουλίου, τον ορισμό κάθε θέματος
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που αφορά στις εξετάσεις, όπως είναι οι επιτηρήσεις,
η διάρκεια, η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθ−
μολόγησης, στο πλαίσιο του επιτελικού επιστημονικού
χαρακτήρα της Αρχής.
ζ) Συντάσσει εισήγηση ή/και γνωμοδότηση, μετά από
απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από ερώτημα του
Υπουργού ΥΠΟΠΑΙΘ ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέμα−
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της αποστολής
της Αρχής και των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
η) Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες
και υποστηρίζει τη συνεργασία της Αρχής με διεθνή
δίκτυα, φορείς και οργανισμούς που αναπτύσσουν δρα−
στηριότητες συναφείς με την αποστολή της.
θ) Μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή στον Πρόεδρο
της Αρχής των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων και
απολογισμού του Οργανισμού.
ι) χειρίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα.
ια) Το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστή−
ριξης στελεχώνεται με εκπαιδευτικούς της δημόσιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, αυξημένων προσόντων
σχετικών με τις ανάγκες της Αρχής.
ιβ) Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής και Διοι−
κητικής Υποστήριξης μπορεί να είναι εν ενεργεία εκπαι−
δευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μόνιμος διοικητικός υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου
ΠΕ με ειδικότερα αυξημένα προσόντα, όπως αυτά πε−
ριγράφονται στην προκήρυξη της θέσης. Τα καθήκο−
ντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης απορρέουν από τις ως άνω
οριζόμενες αρμοδιότητες του Τμήματος.
3. Η ανωτέρα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
την ημέρα δημοσίευσης και ισχύος του Οργανισμού
της Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των εργαζομένων της Ελλη−
νικής Ολυμπιακής Επιτροπής που εποπτεύεται από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτους 2015» επιφέρονται
οι κάτωθι διορθώσεις:
1. Από το εσφαλμένο: «11. Το γεγονός ότι από τις δια−
τάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού
23.000,00€ ευρώ»
Στο ορθό: «…..δαπάνη ποσού 15.500,00 € ευρώ»
2. Από το εσφαλμένο: «Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή
... είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, μέχρι εβδομήντα δύο (72)
ώρες για το α’ εξάμηνο»
Στο ορθό: «…μέχρι δεκαέξι (16) ώρες για το α’ εξάμηνο»
3. Από τους εσφαλμένους αριθμούς στην στήλη «ΚΥ−
ΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗ−
ΝΟΥ» του πίνακα υπερωριών:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
144
72
72
72
ΚΥΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
72
504
216
72
144
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
72

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤ−
ΔΑΔΤΑ/132478/6202/1883/18−05−2015 απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των.
Στο ΦΕΚ 1077/09−06−2015 τεύχος Β΄ που δημοσιεύθη−
κε η υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/132478/6202/
1883/18−05−2015 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά τον «Καθορισμό
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και

ΚΥΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
72
144
72
144
72
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΩΡΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
72
72
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Στον ορθό πίνακα που διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
α/α

1
2
3
4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ Κηπουρών
ΔΕ Συντηρητών Μηχανών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ

2
1
1
1

1
7
3
1
2

α/α

ΑΤΟΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1
ΥΕ Εργατών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ

1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
240
120
120
120

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
16
112
48
16
32

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
120
840
360
120
240

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α’
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
16

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
120

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΤΟΜΑ

1
ΤΕ Υδραυλικών
1
2
ΥΕ Καθαριστών πισίνας
2
3
ΥΕ Νυχτοφυλάκων
1
4
ΥΕ Εργατών
2
5
ΥΕ Καθαριστριών
1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
α/α

32
16
16
16

ΑΤΟΜΑ

1
ΔΕ Νοσηλευτριών
2
ΥΕ Φυλάκων
3
ΥΕ Νυχτοφυλάκων
4
ΥΕ Εργατών/τριών
5
ΥΕ Καθαριστριών
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ − ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΤΟΜΑ

16
32
16
32
16

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
120
240
120
240
120

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Α΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ
1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1
16
2
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού 1
16
4. Από το εσφαλμένο: «Η δαπάνη συνολικού ποσού 23.000,00 € ευρώ ...»
Στο ορθό: «Η δαπάνη ποσού 15.500,00 € ευρώ ...»

ΚΥΡΙΑΚΕΣ− ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΩΡΕΣ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
120
120

(Από το Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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