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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 74729 (1)
Σύσταση Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 και τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4275/2014 
(Α΄ 149), καθώς και του άρθρου 161 του Ν.3528/2007
(Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) και το άρθρο 2 του 4275/2014 (Α΄ 149),

β. της παρ. 10 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 
(Α΄54),

γ. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),

δ. της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ Α΄ 81),

ε. του Π.Δ. 118/2013 τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
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τισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».

στ. του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως 
ισχύει,

ζ. του Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 240),
η. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π. Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98).

2. Την αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ. 23477/25−9−2014 
Εγκύκλιο του ΥΔιΜΗΔ με θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλι−
ος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Την αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24−10−2014 
εγκύκλιο του ΥΔιΜΗΔ με θέμα: Έκδοση του ν. 4275/2014
(Α΄ 149) −«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) −Επιλογή προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40), όπως 
ισχύει, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή 
σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση 
και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζη−
μίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για 
τους υπαλλήλους, των οποίων το προσωπικό μητρώο 
τηρείται στο Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης, της Διεύθυν−
σης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν 
τοποθετηθεί μεταβατικά Προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Ένα 
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού 
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

γ) Τα υπό στοιχείο α' μέλη επιλέγονται μεταξύ 
των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί μεταβατικά 
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν. 4275/2014 και έχουν τον περισσότερο χρό−
νο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό 
Αττικής για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν 
στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προανα−
φερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από 
άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 
Αν ο αριθμός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότη−
ση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός 
της έδρας του νομού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις.

δ) Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση 
του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του διοικητικού συμβου−
λίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ε) Η θητεία των υπό στοιχείο α' μελών του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις 
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου λήγει 
με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που 
επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, 
οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι−
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

στ) Στο Συμβούλιο θα μετέχουν και θα ορισθούν τα 
αιρετά μέλη των οποίων η θητεία λήγει στις 31−12−2014.

2. Εισηγητής στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρι−
σης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα 
Ανάπτυξης.

3. Γραμματέας του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορί−
ζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπλη−
ρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού και επιλέγεται 
από υπαλλήλους που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου αυτού.

4. Όταν το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Μεταβατικά και έως 31−12−2014 στο Α΄ Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, ως αιρετά μέλη, μετέχουν οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων του Τομέα Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

F
    Αριθμ. 74740 (2)
Σύσταση Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 159 του Υπαλληλι−

κού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 
και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν. 4275/2014(Α΄ 149), καθώς και του άρθρου 161 του 
Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Α΄ 51) και το άρθρο 2 του 
4275/2014 (Α΄ 149),

β. της παρ. 10 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 
(Α΄54).
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γ. του Ν. 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),

δ. της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ Α΄ 81),

ε. του Π.Δ. 118/2013 Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,

στ. του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει,

ζ. του Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 240),
η. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ. 23477/25−9−2014 
εγκύκλιο του ΥΔιΜΗΔ με θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλιος 
για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 
υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Την αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24−10−2014 
εγκύκλιο του ΥΔιΜΗΔ με θέμα: Έκδοση του Ν. 4275/2014 
(Α΄ 149) −«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) −Επιλογή προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40 ), όπως 
ισχύει, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή 
σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση 
και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζη−
μίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για 
τους υπαλλήλους των οποίων το προσωπικό μητρώο 
τηρείται στο Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού του Τομέα Εμπορίου−Καταναλωτή και 
Βιομηχανίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τοπο−
θετηθεί μεταβατικά Προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Ένα τουλάχι−
στον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από 
τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

γ) Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη επιλέγονται μεταξύ των υπαλ−
λήλων που έχουν τοποθετηθεί μεταβατικά Προϊστάμενοι Δι−
εύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4275/2014 και έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττι−
κής για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό 
αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οι−
κείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για 
να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται 
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 

Αν ο αριθμός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται 
υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, 
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

δ) Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση 
του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του διοικητικού συμβου−
λίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ε) Η θητεία των υπό στοιχείο α΄ μελών του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις 
της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου λήγει 
με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που 
επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, 
οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι−
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

στ) Στο Συμβούλιο θα μετέχουν και θα ορισθούν τα 
αιρετά μέλη των οποίων η θητεία λήγει στις 31−12−2014.

2. Εισηγητής στο Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με 
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Εμπο−
ρίου−Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

3. Γραμματέας του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του 
υπάλληλο του ιδίου βαθμού και επιλέγεται από υπαλλήλους 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου αυτού.

4. Όταν το Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Μεταβατικά και έως 31−12−2014 όταν το Β΄ Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα υπαλλήλων των οποίων 
τα προσωπικά μητρώα τηρούνταν στις πρώην Δ/νσεις 
Διοικητικού των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου, Κα−
ταναλωτή και Βιομηχανίας, στο Συμβούλιο μετέχουν, 
ως αιρετά μέλη, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των 
ανωτέρω, αντίστοιχα, Γενικών Γραμματειών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
F

    Αριθμ. 74085/ΑΤ ΕΟΧ 22 (3)
Ορισμός της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφορι−

ακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ως Φορέας Υλοποίησης 
δράσεων στο πλαίσιο της «Τεχνικής Βοήθειας του 
δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του Χρημα−
τοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014». 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
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βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005). 

2) Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14−1−2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των 
αντιστοίχων πόρων». 

3) Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) για τη μετο−
νομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

4) Το Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ 240/Α/3−11−2014) «Διορισμός 
Υπουργών» με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος 
Σκρέκας του Θεοδώρου στη θέση του Υπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

5) Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3−9−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», 
όπως ισχύει. 

6) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12−11−2010 
(ΦΕΚ 1856/Β/26−11−2010) υπουργική απόφαση για τον κα−
θορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής 
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υπο−
βολής και έγκρισής τους. 

7) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ/2317 (ΦΕΚ 
1270/Β/2001) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ει−
δικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει. 

8) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134/
Β/9−2−2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 
Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας περί «Σύστασης της Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς», σύμφωνα 
με την οποία η «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Πα−
ρακολούθησης Ταμείου Συνοχής» μετονομάζεται σε 
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης 
Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». 

9) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23−3−2001 (ΦΕΚ 
340/Β/28−3−2001) κοινή υπουργική απόφαση σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών, με τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 64862/1−12−2014 (ΦΕΚ 3248/Β΄/
4−12−2014) απόφαση για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων 
και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα κατά περίπτωση, 
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, στους προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

11) Την υπ’ αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12−03−2014 
(ΦΕΚ 781/Β/28−03−2014) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Καθορισμός Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρη−
ματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 – Κατανομή 
των Πόρων.

12) Την υπ’ αριθμό πρωτ. 17595/ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 371/10−4−2014 
(ΦΕΚ 1019/Β/23−4−2014) υπουργική απόφαση «Χρηματο−
δότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρα−
κολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Εθνικό 

Σημείο Επαφής, ως Φορέα Υλοποίησης για την «Τεχνική 
Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του 
ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014» (Technical Assistance) και 
ως Διαχειριστή Προγράμματος για το «Αποθεματικό για 
διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο» (Fund for Bilateral 
Relations at National Level), τα οποία υλοποιούνται από 
πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014». 

13) Τη ΣΑΕ 0419/2 και ειδικότερα το έργο, με κωδικό 
αριθμό 2013ΣΕ41920000. 

14) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ) – Εθνικό Σημείο Επαφής, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 – 
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται 

αρμοδιότητες υλοποίησης 

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή−
ματος ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 
της «Τεχνικής Βοήθειας του δικαιούχου κράτους για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρω−
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014» 

Άρθρο 2 – 
Αντικείμενο της εκχώρησης 

2.1. Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος (ΟΠΣ) αναλαμβάνει αρμοδιότητες υλοποίησης 
της δράσης «Πρόσθετα Συστήματα Διαχείρισης (άρθρο 
7.12.2 (α)» όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ annex 
6 της Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στην Επι−
τροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έχει περιληφθεί 
στην απόφαση του εδαφίου 13 παραπάνω. 

2.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν 
πενήντα χιλιάδες (150.000,00€), κατ’ ανώτατο, συμπερι−
λαμβανομένου του ΦΠΑ, οι πόροι των οποίων προέρχο−
νται από την Τεχνική Βοήθεια του ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014, 
και θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 419/2 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα 
από το έργο με κωδικό 2013ΣΕ41920000. 

2.3 Αντικείμενο της εκχώρησης είναι η υλοποίηση του 
έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφο−
ριακού Συστήματος για την υλοποίηση του Χρηματοδο−
τικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014». 

Άρθρο 3 – 
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται 

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή−
ματος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της «Τεχνικής Βοήθειας 
του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 
περιόδου 2009−2014» για τη δράση του άρθρου 2 της 
παρούσας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Προβαίνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε−
σίες, στην σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και της 
απαραίτητης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την ανάθεση του σχετικού έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12−11−2010 (ΦΕΚ 
1856/Β/26−11−2010) Υπουργικής Απόφασης. 

2. Μεριμνά για την υλοποίηση όλων των διαδικασιών 
για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου (ενδεικτικά: 
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Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, αξιολό−
γηση προσφορών, εισήγηση για την ανάθεση του έργου, 
υπογραφή σύμβασης κ.λπ.) εξασφαλίζοντας συμμετοχή 
στελέχους του Εθνικού Σημείου Επαφής σε αυτές. 

3. Μεριμνά για την παρακολούθηση και παραλαβή του 
έργου και τις πληρωμές προς τους αναδόχους (ενδεικτικά: 
Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
εκπόνηση πρακτικών παραλαβής, προώθηση προς τα 
αρμόδια όργανα όλων των εγγράφων που απαιτούνται 
για την πληρωμή των έργου) εξασφαλίζοντας συμμετοχή 
στελέχους του Εθνικού Σημείου Επαφής σε αυτή. 

4. Δημιουργεί και διατηρεί χωριστό φάκελο όλων των 
εγγράφων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των 
διαδικασιών ανάθεσης και πληρωμών. 

5. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων εκτέλεσης του 
έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες (Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ, 
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Αρχή Πληρωμής κ.λπ.). 

Άρθρο 4 –
 Υποχρεώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΟΧ 

4.1. Το Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ: ενημερώνει έγκαιρα 
την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού και την υποστηρίζει στην 
ορθή εφαρμογή του και: 

4.2. Μεριμνά έγκαιρα για την απρόσκοπτη χρηματο−
δότηση του έργου. 

Άρθρο 5 – 
Ορισμός Υπολόγου των δράσεων 

Στο έργο με κωδικό 2013ΣΕ41920000 και για τμήμα της 
δράσης της παρούσας ορίζεται υπόλογος στην Τράπε−
ζα της Ελλάδας ο Εμμανουήλ Ρηνάκης του Γεωργίου 
(ΑΦΜ: 030497322) μόνιμος υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής αποσπασμένος στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος. 

Άρθρο 6 –
 Άλλες διατάξεις 

6.1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

6.2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση 
που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
F

    Αριθμ. 207522/Θ2 (4)
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ 

Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 

14/Α/2006) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης»,

β) του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις»,

γ) του άρθρου 2, παρ. 2, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 
193/Α/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
κλησιαστικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Την αριθ. 113205/Α2/16−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 2067/Β/2009) 
απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων»,

3. Την 6/17−10−2014 Πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου 
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμμα−
τος της Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Α/2013).

5. Το ΠΔ 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014).

6. Την αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς...», και

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

Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα 
σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της Β΄ 
Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑ−
ΤΕΙΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΩΝ Η/Υ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΟΛΟΓΙΑ)

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ /PROJECT 1
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡ−
ΜΑΝΙΚΑ)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑ−
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

32

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ−ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ 2
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το τρέχον σχολικό 

έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 47886/2420 (5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Διοικη−

τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται 
από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

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

2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,..........ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 
3051/2002 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.2956/2001.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 
4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.14/200/οικ.31654/
5−12−2014 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ−
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση 
κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης δέκα πέντε (15) 
κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Πληροφορικής 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/32621 /12−12−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, για τον καθορισμό του αριθμού των θέσε−
ων που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστα−
τεύονται από τις διατάξεις του Ν.2643/1998, όπως ισχύει.

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 
Β'2972) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, 
Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα−
σίας για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που πρόκειται να πληρω−
θούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις 
του Ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν.2643/98

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ

ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 59031 (6)
     Υπαγωγή 1) της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δή−

μου Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτι−
κή Κοινότητα Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευ−
καρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκο−
φυλακείου Θεσσαλονίκης ισχυούσης αυτοδικαίως για 
αυτήν της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφεί−
ου Θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 52 παρ. 2 στοιχεία 
α) και β) του Ν. 4277/2014 (Α΄156) και 2) των κτηματο−
γραφούμενων περιοχών: α) του Δήμου Νεαπόλεως του 
Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Νεα−
πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του Δή−
μου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας β) του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης 
νυν Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης της Δημοτικής Ενό−
τητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περι−
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και γ) του Δήμου Σταυρούπο−
λης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότη−
τα Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρού−
πολης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκο−
φυλακείου Νεάπολης που θα λειτουργήσει κατά το 
μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1 και 3α) του 

Ν.2664/98 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
275), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 
18 του Ν.3212/2003 (Α΄ 308).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 4164/2013 «Συ−
μπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
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3) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 4277/2014 
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 156)

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 3) της υπ’ αρ. 
10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μεταφορά αρμο−
διοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» (Β΄ 416).

5) Το υπ’ αρ. 614/8/4.11.14 Απόσπασμα Πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ−
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» 
(διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Ευκαρπίας 
του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ευ−
καρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου 
Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάγεται στο σύ−
νολο της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην 
τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονί−
κης και, όταν σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί 
κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998, οριστεί η έναρξη 
ισχύος του Κτηματολογίου για την ίδια περιοχή, θα ισχύσει 
για αυτήν αυτοδικαίως κατά το άρθρο 52 παρ. 2 στοιχείο 
β) του Ν. 4277/2014 (Α΄156) η λειτουργία του Κτηματολο−
γικού Γραφείου Θεσσαλονίκης που έχει συσταθεί με το 
στοιχείο α) της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 2

Οι κτηματογραφούμενες περιοχές: α) του Δήμου Νεα−
πόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότη−
τα Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του 
Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) 
του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτι−
κή Κοινότητα Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης 
του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
γ) του Δήμου Σταυρούπολης, του Νομού Θεσσαλονίκης, 
νυν Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης της Δημοτικής 
Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, υπάγονται στο σύνολο τους μετά 
την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιό−
τητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης που θα λειτουργεί 
κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 3

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, 18 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

   Αριθμ. οικ: 253252 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 

το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 
2015.

   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υπερωριακή Απασχό−

ληση» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05−05−2014).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις της με υπ’ αρ. 44403/20−10−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/14−12−2011, 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14−12−2011), με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

4. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών από το σύνολο σχεδόν των Υπηρεσιών της Περι−
φέρειας Αττικής.

5. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, για το 
προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015.

Ορίζουμε ότι:
i. ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής 

που θα απασχοληθεί υπερωριακά ανέρχεται στους δύο 
χιλιάδες τρακόσιους (2.300) υπαλλήλους.

ii. οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώ−
τερο όριο, εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο κατά 
το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι 
(120) κατά το δεύτερο με δυνατότητα αύξησης των κατά 
εξάμηνο ωρών μέχρι τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ’ 
άτομο με ισόποση μείωση του ορίου του άλλου εξαμή−
νου ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου για την έγκριση οργάνου.

Ο Προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής στις αρχές κάθε μήνα θα εκδίδει απόφαση 
συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο−
ντες υπάλληλοι καθώς και τα σαφή και συγκεκριμένα 
στοιχεία που δικαιολογούν τη εργασία πέρα από το 
κανονικό ωράριο, ενώ στις αρχές του επόμενου μήνα θα 
εκδίδει βεβαίωση με τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες 
για τον προηγούμενο μήνα ανά υπάλληλο.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Για τη δαπάνη έχει προβλεφθεί πίστωση 2.900.000 
ευρώ σε βάρος του Φ.072 και ΚΑΕ 0511 του Προϋπο−
λογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
       Στο ΦΕΚ 3101/τ.Β΄/18−11−2014, στο οποίο δημοσιεύτηκε 

η αριθμ. Δ21/οικ.38709/2945 απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σελίδα 
36517) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

1. Από το εσφαλμένο:
«ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» με έδρα την Αθήνα

Στο ορθό:
«ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ − ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ−
ΣΦΥΓΩΝ» με έδρα την Αθήνα

2. Από το εσφαλμένο:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟ−

ΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με έδρα το Ηράκλειο 
Κρήτης.

Στο ορθό:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟ−

ΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΡΟΔΑΥΓΗ» με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης.

  (Από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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