
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 5η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 610/17-03-2015 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 700/Β/ 
24.04.2015) περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Με-
ταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ., 1326/3-06-2015
(ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015), 3702/24-12-2015 (ΦΕΚ 
81/Β/25-1-2016), 2659/20-09-2016 (ΦΕΚ 3133/
Β/29-09-2016 και 3027/12-10-2016 (ΦΕΚ 3317/
Β/17-10-2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1490) με θέμα: «Λειτουρ-
γία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

3 Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

4 Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-
ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

5 Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-
ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

6 Θέσπιση διαδικασίας συμμετοχής τέκνων των 
μελών και του προσωπικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές 
κατασκηνώσεις ή σε προγράμματα αθλητικών 
δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίο-
δο εκάστου έτους.

7 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δη-
μοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου, σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθ. 470/2016 απόφαση του οι-
κείου Δημοτικού Συμβουλίου και 169/2016 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Παγγαίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 1312 (1)
5η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 610/17-03-2015 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 700/Β/ 

24.04.2015) περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρα-

κολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Με-

ταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ., 1326/3-06-2015 

(ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015), 3702/24-12-2015 (ΦΕΚ 

81/Β/25-1-2016), 2659/20-09-2016 (ΦΕΚ 3133/

Β/29-09-2016 και 3027/12-10-2016 (ΦΕΚ 3317/

Β/17-10-2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) 
και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ. 6) αυτού, όπως 
ισχύει.

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι-
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/ 
2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική 
σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων.

7. Την υπ’ αριθ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημο-
σίου Τομέα».

8. Το π.δ. 123 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση 
και μετονομασία ..... και Τουρισμού και Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων».

9. Το π.δ. 124 (ΦΕΚ 209/5-11-2016) «Αποδοχή παραί-
τησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

10. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ Α/210/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

11. Την υπ’ αριθ. 610/17-03-2015 (ΦΕΚ 700/Β/ 
24.04.2015) κοινή υπουργική απόφαση περί Συγκρότη-
σης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» όπως 
τελικά έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. οικ.30977/5-12-2016 (ΦΕΚ Υπαλλή-
λων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων 
Δημοσίου - Υ.Ο.Δ.Δ./671/ 6-12-2016) Απόφαση με τίτλο: 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης».

13. Την υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β/
17-11-2016) απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση.

14. Την υπ’ αριθ. 34681/27.03.2015 (ΦΕΚ Υπαλλήλων 
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δη-
μόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα - Υ.Ο.Δ.Δ./178/ 
27.03.2015) ΚΑ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με 
τίτλο: «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού».

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

16. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 610/
17-03-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 700/Β/ 
24.04.2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
υπ’ αριθ. οικ. 1326/3-06-2015 (ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015), 
3702/24-12-2015 (ΦΕΚ 81/Β/25-1-2016), 2659/20-09-
2016 (ΦΕΚ 3133/Β/29-09-2016), και 3027/12-10-2016 
(ΦΕΚ 3317/Β 17-10-2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις 
περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα», ως εξής:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα», αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα» ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή του τον 
Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ο οποίος εποπτεύει τη 
Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΙΙ. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα», με δικαίωμα ψήφου είναι:

α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης.

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 
με αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

3. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής.

4. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

5. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

6. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δη-
μόσιου Τομέα».

7. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πι-
στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων.

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.

8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών/ 
ή εκπρόσωπός του.

1  Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται 
υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική 
σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επεν-
δυτικών ταμείων.
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10. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων/ή εκ-
πρόσωπός της.

11. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ή εκπρό-
σωπός του.

12. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών/ή εκπρόσωπός του.

13. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών/ή εκπρόσωπός του.

14. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ή εκπρόσωπός του.

15. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Υγείας/ή εκπρόσωπός του.

16. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής/ή εκ-
πρόσωπός του.

17. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημά-
των και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικο-
νομικών/ή εκπρόσωπός του.

18. Ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς.

19. Ο Γεν. Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού/ή εκπρόσωπός του.

20. Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ.
21. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
22. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ.
23. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
24. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-

δας (ΚΕΔΕ).
δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
25. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
26. Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ.
27. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
28. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
29. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
30. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη-

χανιών (ΣΕΒ).
31. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ 
(ΚτΠ ΑΕ).

4. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων.

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο-
στήριξης της ΕΑΣ.

8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΣ.

10. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

11. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων 
Μάνατζμεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Α.).

12. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμι-
στικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

13. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

14. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρω-
σης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

15. Εκπρόσωπος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.
16. Εκπρόσωπος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών Ελλάδας.
17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών.
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε-

ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί-
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως 
και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» τον εκπρόσωπό 
του και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και 
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή 
πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρ-
χει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύ-
ματος και του αναπληρωματικού μέλους σε κάποια συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να 
ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδι-
κοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων, 
των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
610/17-03-2015 (Β΄ 700/24.4.2015) κοινή υπουργική από-
φαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 
οικ.,1326/3-06-2015 (ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015), 3702/
24-12-2015 (ΦΕΚ 81/Β/25-1-2016), 2659/20-09-2016
(ΦΕΚ 3133/Β/29-09-2016) και την υπ’ αριθ. 3027/
12-10-2016 (ΦΕΚ 3317/Β/17-10-2016) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολού-
θησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

   Ι

 Αριθ. 73340/Δ2 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 

υπουργική απόφαση (Β΄ 1490) με θέμα: «Λειτουρ-

γία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρ-

θρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν 
με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), 
με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. Γ2/3345/02.09.1988 
υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων».

3) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/ 
2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλ-
λες διατάξεις».

4) Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

5) Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων ...».

6) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8) Την υπ’ αριθ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2107) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημά-
των των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και 
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.»

9) Την υπ’ αριθ. 7885/Δ2/19-01-2016 υπουργική από-
φαση (Β΄ 190) «Προγράμματα Σπουδών των μαθημά-
των Καλλιτεχνικής Παιδείας του Γενικού Καλλιτεχνικού 
Λυκείου».

10) Την υπ’ αριθ. 118601/Δ2/19-07-2016 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2461) «Αναθέσεις διδασκαλίας Καλλιτεχνι-
κών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτε-
χνικού Λυκείου.».

11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12) Τις διατάξεις του άρθρου 11 και 33 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17).

13) Την υπ’ αριθ. 304/02-05-2017 Πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

14) Την υπ’ αριθ. 180168/Δ2/10-11-2015 (ΦΕΚ 850 
ΥΟΔΔ) Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

15) Το π.δ. 46/2016 (A΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών 
του Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 8/
2017 (Α΄ 15).

16) Την υπ’ αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1490).

17) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δαπά-
νες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 73002/Β1/04-05-2017 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφα-
σίζουμε:

Αντικαθιστούμε την παρ. 2 της ενότητας Δ΄ της υπ’ 
αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 
1490) ως εξής:

«2. α. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής παιδείας των Α΄ και 
Β΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Λυκείου και το μάθημα 
επιλογής Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης του Καλλι-
τεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Γ΄.

β. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής παιδείας και τα μαθή-
ματα επιλογής της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου 
ανήκουν στην ομάδα Δ΄».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 65517/Δ2/20-04-2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1490).

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./54/10609 (3)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ’ αριθ. 9149/22-3-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Φωτεινής Σκανδάλου του Νικολά-
ου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -
Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./53/10268, 10613, 11539 (4)
Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-

ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

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

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

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

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/ 
2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Τα υπ’ αριθ. 7984/22-3-2017, 9021/24-3-2017 και 
9118/30-3-2017 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των α) Ιωάννη Κράνου σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
κλάδου Δημοσιογραφίας, στο Δήμο Ιωαννιτών, β) του 
Κων/νου Πλιάτσιου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου Τεχνικών, 
στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και γ) 
του Πέτρου - Θεόδωρου Οικονομίδη σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
κλάδου Διοικητικού, στο Δήμο Θερμαϊκού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./55/8500, 11715 (5)
Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-

ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει μετά την αντικατά-
σταση του από το αρ. 18 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/
15-3-2006).

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

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Τα υπ’ αριθ. 41013/Γ1/10.03.2017 και 53380/Γ1/ 
28.03.2017 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Δημουλά Παναγιώτας του Ιωάννη 
σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙ-
ΟΙΚ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Νομό 
Μαγνησίας και της Πατρινέλη Καλλιόπης του Γεωργίου 
σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙ-
ΟΙΚ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Νομό 
Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. 809/14 (6)
Θέσπιση διαδικασίας συμμετοχής τέκνων των με-

λών και του προσωπικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές 

κατασκηνώσεις ή σε προγράμματα αθλητικών 

δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περί-

οδο εκάστου έτους .

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
(ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 4070/2012, “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω-

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ 82/Α΄), όπως ισχύει,

β. το ν. 4463/2017, «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκα-
τάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - 

Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α΄), ιδίως το άρθρο 13, παρ. 4,

γ. το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και όπως ισχύει μετά 
το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 2469/1997, ήδη άρθρο 
90 στο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

δ. την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 62189/2001 
“Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 
1391/Β΄), ιδίως το άρθρο 3, στοιχείο Η΄ αυτής, αποφα-
σίζει:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζεται, κατ’  εξουσιο-
δότηση του άρθρο 6, παρ. 12, του ν. 4070/2012 που προ-
στέθηκε με τον ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42 Α΄), η διαδικασία 
για τη συμμετοχή τέκνων των μελών της Ολομελείας και 
του προσωπικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή 
σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), 
κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους.

Άρθρο 2
Δικαιούμενα πρόσωπα

1. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι τα τέκνα των μελών της 
Ολομελείας και του προσωπικού της ΕΕΤΤ, ανεξαρτήτως 
της νομικής σχέσης που έχουν με την υπηρεσία (όπως 
τακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, δικηγόροι 
με έμμισθη εντολή, αποσπασμένα στην ΕΕΤΤ πρόσωπα) 
ηλικίας 4-16 ετών.

2. Το σχετικό δικαίωμα έχουν και τα τέκνα που συμπλη-
ρώνουν τις ηλικίες αυτές έως την 31η Δεκεμβρίου του 
ιδίου έτους.

3. Εάν και οι δύο γονείς εργάζονται στην ΕΕΤΤ, το σχε-
τικό δικαίωμα ασκείται μία φορά για κάθε τέκνο.

4. Το προσωπικό ή τα μέλη της ΕΕΤΤ που επιθυμούν να 
αποστείλουν τα τέκνα τους σε παιδική κατασκήνωση ή 
σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), 
μπορούν να επιλέξουν μία μόνο κατασκήνωση ή πρό-
γραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων (camp) για κάθε 
τέκνο τους.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Οι δικαιούχοι υπάλληλοι ή τα μέλη της Ολομελεί-
ας της ΕΕΤΤ επιλέγουν την παιδική κατασκήνωση ή τα 
προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα τέκνα τους.

2. Η συμμετοχή περιορίζεται είτε σε παιδική κατασκή-
νωση είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(camps), τη θερινή περίοδο, μεγίστης διάρκειας τριών (3) 
εβδομάδων με κάλυψη κόστους το οποίο ετησίως ορίζε-
ται με απόφαση της ΕΕΤΤ ανά τέκνο και δεν δύναται να 
υπερβαίνει τα 620 € ανά τέκνο, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

3. Δεν καταβάλλεται η κατά τα ως άνω δαπάνη σε κα-
μία άλλη περίπτωση. Ενδεικτικά, δεν καταβάλλεται για 
την κάλυψη εξόδων για προγράμματα παιδικών σταθ-
μών και θερινών μαθημάτων.
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Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής προγράμματος
από την ΕΕΤΤ

1. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου εκάστου έτους 
η ΕΕΤΤ συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή για την υλοποίηση, 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας για την 
συμμετοχή τέκνων των μελών και του προσωπικού της 
ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή σε προγράμματα 
αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή 
περίοδο του ιδίου έτους.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει το σύνολο του προσωπικού 
και των μελών της ΕΕΤΤ σχετικά με τη δυνατότητα συμμε-
τοχής των δικαιούχων τέκνων σύμφωνα με τα ως άνω και 
ως το τέλος Απριλίου εκάστου έτους καλεί το προσωπικό 
που ενδιαφέρεται καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέλη της 
Ολομελείας να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος ως τις 15 Μαΐου του σχετικού έτους.

3. Η Επιτροπή συλλέγει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
συμμετοχής για κάθε ένα τέκνο, συγκεντρώνει προσφο-
ρές από παιδικές κατασκηνώσεις και από προγράμματα 
αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τις καλύτερες δυ-
νατές τιμές/εκπτώσεις για τη συμμετοχή των τέκνων σε 
κάθε μία από τις κατασκηνώσεις και τα προγράμματα 
που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά του προ-
σωπικού και των μελών της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 5
Οι ενέργειες των δικαιουμένων προσώπων

1. Κάθε γονέας / κηδεμόνας υπάλληλος ή μέλος της 
ΕΕΤΤ καταβάλλει με ιδίους πόρους τη δαπάνη συμμετο-
χής του κάθε τέκνου του για το έως τριών (3) εβδομάδων 
διάστημα σε μία και μόνη συγκεκριμένη παιδική κατα-
σκήνωση ή σε ένα πρόγραμμα αθλητικών δραστηριο-
τήτων (camp).

2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το 
αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, το 
κάθε στέλεχος ή μέλος της ΕΕΤΤ, το τέκνο του οποίου 
έχει συμμετάσχει σε παιδική κατασκήνωση ή πρόγραμμα 
αθλητικών δραστηριοτήτων, επιδεικνύει στην Επιτροπή 
το νόμιμο παραστατικό της σχετικής δαπάνης καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι το τέκνο του (ή τα τέκνα 
του) παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη κατασκήνωση 
ή πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, δηλώνοντας 
ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του κάθε τέ-
κνου καθώς και το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα της παιδικής κατασκήνωσης ή του summer camp και 
της υποβάλει φωτοαντίγραφα αυτών. Από την υπεύθυνη 
δήλωση θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν λαμβάνει ο ίδιος 
ή ο/η σύζυγος άλλη επιδότηση από κάποιον άλλο φορέα 
ή ασφαλιστικό ταμείο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των ως άνω και ως 
αρμόδια για την υλοποίηση, παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του έργου αυτού, προχωρεί σε βεβαίωση του 
«καλώς έχειν».

4. Στη συνέχεια ο υπάλληλος ή το μέλος της ΕΕΤΤ, οφεί-
λει το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου του ιδίου έτους 
να υποβάλει απολογισμό προς το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της ΕΕΤΤ, συνοδευόμενο από το πρωτότυπο 

νόμιμο παραστατικό της σχετικής δαπάνης, την ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση και το «καλώς έχειν» της Επιτροπής, 
ούτως ώστε να του καταβληθεί από την ΕΕΤΤ απολο-
γιστικά η δαπάνη για κάθε τέκνο μέχρι του ποσού ανά 
τέκνο, όπως η ΕΕΤΤ ετησίως, αποφασίζει.

Άρθρο 6
Η φύση της δαπάνης

1. Η ως άνω δαπάνη αποτελεί φορολογητέο εισόδημα 
και υπόκειται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατά-
ξεις.

2. Η συνολική δαπάνη ανερχόμενη σε 130.000 € για 
το έτος 2017 και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη 
(2017-2022) για την κάλυψη της συμμετοχής των τέκνων 
υπαλλήλων ή μελών της ΕΕΤΤ στις παιδικές κατασκηνώ-
σεις ή προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων, κατά 
τη θερινή περίοδο εκάστου έτους, είναι δαπάνη της ΕΕΤΤ 
και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδίου έτους.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 539 (7)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δη-

μοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, της Δημοτικής 

Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθ. 470/2016 απόφαση του οι-

κείου Δημοτικού Συμβουλίου και 169/2016 από-

φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Παγγαίου.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997)

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

4. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο. Τ. Α. α΄ και β΄ Βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
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11 του ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ».

6. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων».

7. Την υπ’ αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24 Α/6-2-2014) ΠΥΣ 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

8. Το υπ’ αριθ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) 
που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι 
κενή.

9. Την υπ’ αριθ. 30834/30.11.2016 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου προς 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ίδιου δήμου, σχετικά 
με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δη-
μοτική Κοινότητα Νέας Περάμου της Δημοτικής Ενότη-
τας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου και με συνημμένη 
σχετική ορθοφωτογραφία, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε από την ίδια υπηρεσία.

10. Την υπ’ αριθ. 42/2016 ομόφωνη απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου του 
Δήμου Παγγαίου για αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με 
την εφαρμογή των εν θέματι προτεινόμενων κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων.

11. Την υπ’ αριθ. 169/2016 κατά πλειοψηφία απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου 
για θετική γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο 
για την εφαρμογή των εν θέματι κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων.

12. Το υπ’ αριθ. 1876/07.02.2017 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ: 
539/14.02.2017) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οι-
κονομικού Ν. Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζεται στην 
Υπηρεσία η υπ’ αριθ. 470/2016 ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με την εφαρ-
μογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινό-
τητα Ν. Περάμου, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών 
του Δήμου Παγγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου, ως κάτωθι:

Τη μείωση του πλάτους των εσοχών, κατά 50-60 cm, 
των πεζοδρομίων στους κάτωθι δρόμους:

1. Αγ. Κων/νου με Κύπρου (τρεις «3» εσοχές)
2. Π. Μελά με Κύπρου (τρεις «3» εσοχές)
3. 25η Μαρτίου με Κύπρου (τρεις «3» εσοχές)
4. Αγ. Νικολάου με Κύπρου (δύο «2» εσοχές)
5. 28ης Οκτωβρίου με Κύπρου (δύο «2» εσοχές)
6. 28ης Οκτωβρίου με Μ. Αλεξάνδρου (δύο «2» εσοχές)
7. Μ. Αλεξάνδρου με Αγ. Νικολάου (δύο «2» εσοχές)
8. Μ. Αλεξάνδρου με 25ης Μαρτίου (τρεις «3» εσοχές)
9. Μ. Αλεξάνδρου με Π. Μελά (τρεις «3» εσοχές)
10. Μ. Αλεξάνδρου με Αγ. Κων/νου (μία «1» εσοχή)
11. Νίκης με Π. Μελά (μία «1» εσοχή)
12. Φιλίππου με 25η Μαρτίου (μία «1» εσοχή)
Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει 

καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινα-
κίδων σήμανσης ή/και διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

2. Ο Δήμος Παγγαίου είναι αρμόδιος για την υλοποίη-
ση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30) 
ημερών από την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της 
παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να Βαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2017

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ    

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