
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕ-
ΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 
(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως 31-12-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100574/Δ3 (1)

  Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολι-

κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6, 8 και 34 παρ. 4 και 35 του ν. 3699/2008 

«Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008).

2. Της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-02-2017).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

4. Των άρθρων 20 και 77 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ 
τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 22-9-2015) με θέμα: 
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/ 05-11-2016) με 
θέμα: Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/ 
τ.Β΄/09-10-2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 46269/Β1/17-03-2017 βεβαίωση της 
Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της 
Οικ. Πίστωσης.

10. Την υπ’ αριθμ. 3486/Δ6/20-03-2017 (48217/Δ3/ 
21-03-2017 της Υπηρεσίας μας) βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών εξο-
πλισμού σχολικών μονάδων Ειδικής αγωγής των «Κτιρι-
ακών Υποδομών Α.Ε.».

11. Το υπ’ αριθ. 59/9-3-2017 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας, το 
υπ’ αριθ. 11/19-1-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, το υπ’ αριθ. 
1181/20-1-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής, το υπ’ αριθ. 394/ 
14-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου, το υπ’ αριθ. 38/23-2-2017 
έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Εορδαίας, το υπ’ αριθ. 178/24-11-2016 έγ-
γραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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του Δήμου Φλώρινας, το υπ’ αριθ. 3/24-1-2017 έγγραφο 
της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ηγουμενίτσας, το υπ’ αριθ. 319/29-11-2016 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Τρικκαίων, το υπ’ αριθ. 874/9-12-2016 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Κεφαλλονιάς, το υπ’ αριθ. 1188/12-12-2016 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Χανίων, το υπ’ αριθ. 41Α/5-12-2016 έγγραφο της Σχολι-
κής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας.

Β. Την υπ’ αριθ. 216700/ΓΔ2/19-12-2016 δέσμευση 
πίστωσης.

Γ. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης 
της χώρας.

2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-

νται οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη 

ύψους 40.800 € περίπου για κάθε έτος από τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορί-
ζεται στο ποσό των 13.600 € περίπου. Η εν λόγω δαπάνη 
τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα 
επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-220, ΚΑΕ 0227).

β) Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθ-
μού: Ετήσια δαπάνη ύψους 133.000 € περίπου, από την 
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων 
σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος 
περιορίζεται στο ποσό των 45.100 € περίπου. Η εν λόγω 
δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α..

γ) Επί του προϋπολογισμού της Κτιριακές Υποδομές 
ΑΕ: Δαπάνη το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγμα-
τικά γεγονότα για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού 
των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων. Οι εν λόγω δα-
πάνες θα καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών 
ειδών της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

δ) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών: 
Ετήσια δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών, το ύψος 
της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, διότι εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα.

Ε. Τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μα-
θητών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ, αποφασιζουμε:

Τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολι-
κές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γλυφάδας

2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ξάνθης
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟ-

ΔΟΠΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κομο-

τηνής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄Α-
ΘΗΝΑΣ 

ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτο-
λεμαΐδας

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Φλώ-
ρινας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ-
ΠΡΩΤΙΑΣ 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ηγου-
μενίτσας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Τρικάλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕ-
ΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κεφα-
λονιάς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χανίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήρας.
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Β. Προάγονται από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχο-
λικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 

6/θ σε 9/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' 
ΑΘΗΝΑΣ 

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ από 6/θ σε 9/θ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄Α-

ΘΗΝΑΣ
1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής από 

5/θ σε 6/θ.
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης από 3/θ 

σε 4/θ.
3) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας - ΣΜΕΑ Ν. Ιωνίας 

από 5/θ σε 6/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ-
ΠΡΩΤΙΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας από 1/θ σε 2/θ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ινστιτούτου Αναπτυξιακής 
Αποκατάστασης (πρώην ΨΚΒΕ) από 7/θ σε 8/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥ-
ΜΝΟΥ

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου από 1/θ σε 2/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αργούς από 6/θ σε 8/θ.
Γ. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2017 -2018, 

οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας        Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων        Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

   Αριθμ. Φ21/100020/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’258/08-12-2014) 

«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις».

β) του άρθρου 70 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α’83/11-05-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και 
εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν.4405/2016 (ΦΕΚ 
Α΄129/13-07-2016).

γ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

δ) του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ Α’130/05-06-2013) «Μετονο-
μασία Σχολής και Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων- 
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχο-
λής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.127/2013 (ΦΕΚ Α’ 190/ 
16-09-2013). 

ε) του π.δ.114/2014 (ΦΕΚ Α’ 181/29-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως 
ισχύει.

στ) του π.δ.70/2015 (ΦΕΚ Α’114/22-09-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

ζ) του π.δ.123/2016 (ΦΕΚ Α’208/04-11-2016) «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.».

η) του π.δ.124/2016 (ΦΕΚ Α’209/05-11-2016) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.».

θ) του π.δ.125/2016 (ΦΕΚ Α’210/05-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ι) της υπ' αριθ. 182109/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 823/17-11-2015) «Αποδοχή παραί-
τησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων».

2. Την υπ'αριθ.Φ.ΔΔ.1/1.14/557/03-03-2006 (ΦΕΚ 271/ 
τ.Ν.Π.Δ.Δ./31-08-2006) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η εξέλι-
ξη σε μόνιμη τακτική θέση καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) 
του Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, με γνωστι-
κό αντικείμενο «Προγραμματισμός Η/Υ» του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3. Την από 12-12-2016 αίτηση του Δημητρίου Ζησό-
πουλου του Αθανασίου, καθηγητή (πρώτης βαθμίδας), 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Κο-
ζάνη), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας, για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Το πρακτικό της υπ' αριθ. 6ης/14-12-2016 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (με έδρα την Κοζάνη), της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα 
με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντι-
κειμένου του καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) Δημητρίου 
Ζησόπουλου.

5. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(με έδρα την Κοζάνη) δεν υπάρχει Τομέας.

6. Το υπ'αριθ.Φ.ΔΔ.1/1.14/827/22-03-2017 έγγραφο 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, καθηγητή 

(πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων (με έδρα την Κοζάνη), της Σχολής Διοίκησης και Οικο-
νομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από «Προγραμμα-
τισμός Η/Υ» σε «Ενοποιημένα Συστήματα Πληροφορικής 
σε Οικονομία και Βιομηχανία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 38010 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κε-

ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως 

31-12-2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, β) του άρθρου 90 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), γ) του π.δ. 101/2014 (ΦΕΚ 168 Α΄) 
αναφορικά με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και δ) του π.δ. 125/2016 (Α’210).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για έως πενήντα (50) υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντι-
μετώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσια-
κών αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, για 
εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν κατά το 
υποχρεωτικό ωράριο, ως εξής:

Α) της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνω-
σης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης και ειδικότερα: 1) για 
το Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, λόγω του μεγάλου 
φόρτου εργασίας και του εύρους των αντικειμένων του 
ενοποιημένου τμήματος Οργάνωσης Δικαστηρίων και 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Λειτουργών τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο πρόκειται να διεκπεραιώσει τα κά-
τωθι: α) έναρξη εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (διαδικασία έκδοσης 
προκήρυξης εισαγωγικού διαγωνισμού), β) συγκρότηση 
εξεταστικών επιτροπών για την κατεύθυνση Πολιτικής 
και Ποινικής Δικαιοσύνης, για την κατεύθυνση Εισαγγε-
λέων και για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης 
κ.λπ.), γ) διαδικασία διορισμού τριάντα οκτώ (38) δόκι-
μων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, δ) αποστολή ερωτημάτων 
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στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
Διοικητικής Δικαιοσύνης για θέματα που άπτονται της 
υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών της 
πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης αντί-
στοιχα, ε) ερωτήματα για διορισμούς, τοποθετήσεις, με-
ταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, αναδιορισμούς κ.λπ. 
των αναφερομένων δικαστικών λειτουργών, σύνταξη 
των προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία υλοποιού-
νται οι προαναφερθείσες μεταβολές της υπηρεσιακής 
κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, στ) εν όψει 
της αναθεώρησης του ν. 1756/1988, σύνταξη ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων και συνεργασία με τη Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή για τη Σύνταξη Σχεδίου Νέου 
Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών. 2) για το Τμήμα Δικηγορικού 
Λειτουργήματος - Δικαστικών Επιμελητών - Συμβολαι-
ογραφείων - Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 
Γραφείων, πέραν της δεδομένης ανεπάρκειας προσω-
πικού, η υπηρεσία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
πρόκειται να διεκπεραιώσει τα κάτωθι: α) Ολοκλήρωση 
του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων 
περιόδου Απριλίου τ.ε. και εν συνεχεία, διορισμοί των 
επιτυχόντων, άνω των οκτακοσίων (800), β) προετοιμα-
σία του επόμενου πανελλήνιου διαγωνισμού υποψή-
φιων δικηγόρων περιόδου Οκτωβρίου τ.ε., γ) διενέρ-
γεια διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών 
έτους 2017 καθώς και ολοκλήρωση των διαδικασιών 
διορισμού των επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού, 
ε) ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των επιτυ-
χόντων συμβολαιογράφων και προκήρυξη νέου διαγω-
νισμού συμβολαιογράφων, δ) διαδικασία αποζημιώσεων 
του συνόλου των συμμετεχόντων σε κάθε διαγωνισμό, 
ε) συμμετοχή στη συσταθείσα νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή με αντικείμενο τη μετατροπή των Υποθηκο-
φυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία, διαδικασία εμ-
μισθοποίησης είκοσι (20) άμισθων Υποθηκοφυλακείων. 
3) για το Τμήμα Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων 
και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων, 
για την αντιμετώπιση των τρεχόντων θεμάτων του Τμή-
ματος Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαία 
η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας για την αντιμετώπιση των τρεχόντων θεμάτων 
του Τμήματος όπως την επιλογή προϊσταμένων Δ/νσης 
στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, 
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δικαστικών 
υπαλλήλων κ.λπ. καθώς και για την αντιμετώπιση επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω και του μεγάλου 
όγκου των φακέλων που χειρίζεται το Τμήμα, 4) για το 
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολι-
τικών Δικαιοσύνης, για εργασίες οι οποίες δε μπορούν 
να καλυφθούν κατά το υποχρεωτικό ωράριο, όπως αυτές 
αναφέρονται κατωτέρω: α)ευθύνη παρακολούθησης του 
συστήματος συλλογής και καταχώρισης των στατιστι-
κών στοιχείων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης από 
τα δικαστήρια όλης της χώρας, β) στρατηγικός σχεδια-
σμός βαθμιαίας μετάβασης από το ενδιάμεσο σύστημα 
συλλογής στατιστικών στο αυτοποιημένο σύστημα του 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και διοικητική υποστήριξη του διοικητικού 
έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, γ) στρατηγική χαρτογράφηση των 

στεγαστικών αναγκών όλων των Δικαστηρίων της χώ-
ρας, με συγκέντρωση και αποδελτιωμένη καταγραφή 
τους σε πίνακα και επικαιροποίησή τους, δ) συστηματική 
συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες με επιτελικές αρμοδιό-
τητες, ε) υποβολή προτάσεων- απόψεων- παρατηρήσε-
ων για την επικαιροποίησή των Δράσεων του ΥΔΔΑΔ για 
το θέμα των στατιστικών δικαιοσύνης.

Β) της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέ-
σεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας και ειδικό-
τερα: 1) για το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών 
Οργανισμών λόγω των ιδιαίτερα διευρυμένων αρμοδιο-
τήτων του Τμήματος και της δυσχερέστερης διαχρονικά 
για τους υπαλλήλους αναλογίας μεταξύ όγκου εργασίας 
και αριθμού υπηρετούντων υπαλλήλων, οι οποίοι επιβα-
ρύνονται και με πρόσθετα καθήκοντα που σχετίζονται 
μεταξύ άλλων: α) με την υποστήριξη των διαπραγμα-
τεύσεων για μια σειρά από εκκρεμή νομοθετήματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τη διατύπωση των 
εθνικών θέσεων επί των νομοθετημάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου, β) με τις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώ-
σεις για απαντήσεις σε ερωτηματολόγια επί ζητημάτων 
αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Υπουργείου, στο 
πλαίσιο συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και σε Διεθνείς Οργανισμούς και γ) με την προετοι-
μασία και τον συντονισμό των επισκέψεων στελεχών 
Διεθνών Οργανισμών, που πραγματοποιούνται ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο αλλά και τον 
συντονισμό, σε επίπεδο οργάνωσης και ουσίας, των 
διαδικασιών αξιολόγησης από Διεθνείς Οργανισμούς, 
δ) με την απασχόληση των υπαλλήλων του Τμήματος 
ως Γραμματέων σε απαιτητικά Συμβούλια (Υπηρεσιακό, 
Πειθαρχικό), σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές ή άλ-
λους είδους συλλογικά όργανα, τα οποία συνεδριάζουν 
σε τακτική βάση. 2) για το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής 
Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις: α) λόγω 
των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Τμήματος και των 
νέων αναγκών που έχουν προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ 
του νέου Οργανισμού του ΥΔΔΑΔ (π.δ. 101/2014) στο 
οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες των προϋφιστα-
μένων Τμημάτων Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε 
Αστικές Υποθέσεις, Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας 
σε Ποινικές Υποθέσεις και εν μέρει του Τμήματος Συ-
ντονισμού Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων και 
β) λόγω της μείωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων 
που έχει προκύψει και εν γένει της υποστελέχωσης του 
Τμήματος σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο ροής των 
εργασιών του και γ) λόγω της ανάγκης επικοινωνίας με 
αλλοδαπές αρχές αναφορικά με υποθέσεις δικαστικής 
συνδρομής που χειρίζεται το Τμήμα που, ενδεχομένως, 
προκύψει πέραν του καθορισμένου ωραρίου, 3) για το 
Τμήμα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λόγω 
της αναμενόμενης διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του 
Τμήματος και των νέων αναγκών που ενδεχομένως προ-
κύψουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ 
για την θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δι-
καιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων, 
καθώς και για αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από 
συμμετοχή σε ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
και ομάδες εργασίας και συμβούλια, 4) για το Τμήμα Ποι-
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νικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος, προκειμένου 
να ανταποκριθεί, αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα στα 
ιδιαιτέρως αυξημένα αιτήματα για έκδοση αντιγράφου 
Ποινικού Μητρώου, ιδίως των αρμόδιων Διευθύνσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών για πρόσωπα που έχουν 
καταθέσει αιτήματα πολιτογράφησης και των αρχών των 
κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ-
στήματος ανταλλαγής πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS) ii. στην πλήρη εφαρμογή - κατόπιν της θέσεως σε 
ισχύ του ν. 4360/2016- του ECRIS (ιδίως γνωστοποιήσεις 
καταδικαστικών αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων 
για πρόσωπα γεννημένα σε άλλο κράτος μέλος και κα-
ταχώρηση αλλοδαπών καταδικαστικών αποφάσεων για 
πρόσωπα γεννημένα στην Ελλάδα) και iii. στην έκδοση 
των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απονομής χάριτος λαμβανομένης υπόψη 
της αύξησης του αριθμού των κατατιθέμενων αιτήσεων 
απονομής χάριτος.

Γ) Της Διεύθυνσης Συντονισμού Φυλακών για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών, όπως η ενημέρωση 
και η επικουρία προς το Γενικό Γραμματέα Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής, διαχείριση κρίσεων στα καταστήματα 
κράτησης, συνεργασία με στελέχη της Γενικής Διεύθυν-
σης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής κ.λπ.

Δ) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κατα-
στημάτων Κράτησης και ειδικότερα: 1) για το Τμήμα Γε-
νικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης- Κ.Α.Υ.Φ., 
λόγω καταχώρησης αυξημένων αιτημάτων μεταγωγών 
στο ηλεκτρονικό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Καταστημάτων Κράτησης» και επεξεργασίας εκκρεμών 
αιτημάτων διακρατικών μεταφορών καταδίκων, συνε-
δριάσεων της Κ.Ε.Μ. και του Κ.Ε.Σ.Φ. 2) για το Τμήμα Κα-
ταστημάτων Κράτησης Νέων και θεραπευτικών Κατα-
στημάτων, λόγω επεξεργασίας παρεμβάσεων σε θέματα 
υγείας στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, συνε-
δριάσεων της Κ.Ε.Μ. και του Κ.Ε.Σ.Φ. και 3) για το Τμήμα 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων 
και Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής 
Αρωγής, λόγω καταχώρησης πάσης φύσεως υπηρεσια-
κών μεταβολών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και 
ανακατανομής του συνόλου των υπαλλήλων των Κατα-
στημάτων Κράτησης, (περίπου 4.500), συνεδριάσεων 
Ε.Υ.Σ. Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.

Ε) της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικη-
τικής Υποστήριξης και ειδικότερα: 1) για το Τμήμα Διοί-
κησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, λόγω 
έλεγχου νομιμότητας πτυχίων και πιστοποιητικών του 
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, ενημέρωση και 
επεξεργασία των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των 
υπηρεσιών που εποπτεύει μετά τις νέες βαθμολογικές 
και μισθολογικές κατατάξεις και αναγνωρίσεις προϋ-
πηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 69/2016 2) για το Τμήμα 
Προμηθειών, λόγω διενέργειας πρόχειρων και ανοικτών 
διαγωνισμών προμηθειών για τις ανάγκες του Υπουργεί-
ου, επεξεργασία συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών 
των υπηρεσιών του Υπουργείου και κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών που προκύπτουν από την κίνηση υπηρεσιακών 
οχημάτων κ.λπ., μετά και την ανάληψη υποχρεώσεων της 

Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου μετά την 1η Ιανου-
αρίου 2017. 3) για το Τμήμα Γραμματείας λόγω εκκαθάρι-
σης του αρχείου και μεταφορά του σε νέο χώρο, αλλά και 
της μεγάλης εκκρεμότητας που έχει δημιουργηθεί λόγω 
της νέας εφαρμογής «ΠΑΠΥΡΟΣ-Διαχείριση Εγγράφων».

ΣΤ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
λόγω της υποστελέχωσης της Διευθύνσεως, καθώς και 
της συμμετοχής υπαλλήλων των Τμημάτων Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Λει-
τουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημά-
των ως μέλη ή τεχνικοί υπεύθυνοι σε ομάδες εργασίας, 
επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 
προμήθειας Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε επιτροπές 
παρακολούθησης και παραλαβής αντίστοιχων έργων, 
της σχεδίασης και ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη-
μάτων ΤΠΕ, καθώς και της συστηματικής προώθησης 
και διαχείρισης έργων ΤΠΕ που εντάσσονται στο πλαί-
σιο των Εθνικών και Διεθνών Χρηματοδοτήσεων (όπως 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)) για όλες 
τις φάσεις τους από το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων, της υποστήριξης προ-
γραμματισμένων ή έκτακτων εργασιών εγκατάστασης/
συντήρησης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών 
από το Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφο-
ριακών Συστημάτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός 
κανονικού ωραρίου εργασίας ώστε να μη διαταράσσε-
ται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, 
των έκτακτων αναγκών που ανακύπτουν σχετικά με την 
έκδοση από το Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Δι-
οικητικής Οργάνωσης των αναγκαίων διοικητικών πρά-
ξεων για την ανάθεση και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στα διοικητικά όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και ειδικό-
τερα, σχετικά με την επεξεργασία και διεκπεραίωση των 
διαδικασιών του νέου οργανισμού του Υπουργείου και 
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
στην εφαρμογή του π.δ. για την ρύθμιση του επαγγέλ-
ματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Ζ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης λόγω του 
ιδιαίτερα μεγάλου (Ανάληψη αρμοδιοτήτων της Υπηρε-
σίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονο-
μικών, από την Διεύθυνσή μας, από 01.01.2017) όγκου 
εργασιών και συγκεκριμένα, 1) για το Τμήμα εκκαθάρισης 
αποδοχών, λόγω του κλεισίματος Β΄εξαμήνου έτους 2017 
καθώς και έκδοσης φορολογικών στοιχείων στο σύνολο 
των εργαζομένων αρμοδιότητας του Υπουργείου, 2) το 
Τμήμα Προϋπολογισμού και Κρατικών Ενισχύσεων, λόγω 
διεκπεραίωσης των κάτωθι: Υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την εφαρμογή του νόμου περί Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Ευθύνης (ν. 4270/2014 ) αναφορικά με 
την τήρηση μητρώου ανάληψης υποχρεώσεων, σύντα-
ξης και αποστολής χρηματοοικονομικών αναφορών και 
μηνιαίων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ., 
υποχρέωση παροχής μηνιαίων στοιχείων στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ., 
υποχρέωση παροχής τριμηνιαίων στοιχείων στο πλαίσιο 
του μνημονίου συνεργασίας με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., πλήρης και 
στενή εποπτεία των φορέων γενικής κυβέρνησης του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21681Τεύχος Β’ 2155/23.06.2017

Υπουργείου μας ως προς την κατάρτιση και εκτέλεση 
του προϋπολογισμού τους, κατάρτιση κρατικού προϋ-
πολογισμού και προϋπολογισμού προγραμμάτων. Εκτε-
νέστερο έλεγχο των αιτημάτων εγκρίσεως πιστώσεων 
(μέσω του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας 
του Υπουργείου με στόχο τον εξορθολογισμό και τον 
περιορισμό των δαπανών. Υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την ανάληψη αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δημο-
σιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, από 
την Διεύθυνση μας, από την 01.01.2017. 3) για το Τμήμα 
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. λόγω επεξεργασί-
ας συμβάσεων μίσθωσης κτηρίων για κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου,επεξεργασίας 
πληρωμών Π.Δ.Ε. (εθνικού σκέλους και συγχρηματο-
δοτούμενου) και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 
4) για το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων 
λόγω παρακολούθησης και έλεγχου των καταχωρήσεων 
του χρηματίου των κρατουμένων στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα από τα Καταστήματα Κράτη-
σης. Επισημαίνεται ότι μέχρι την εξοικείωση των διαχει-
ριστών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
τα διαχειριστικά στοιχεία υποβάλλονται χειρόγραφα και 
ηλεκτρονικά ο έλεγχος είναι διπλός και δεν είναι εφικτό 
να ολοκληρωθεί κατά τις εργάσιμες ώρες, 5) για το Τμήμα 
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων λόγω υποστήριξης και σχεδίασης, 
ωρίμανσης και υλοποίησης σημαντικού αριθμού έργων 
πληροφορικής και διοικητικής βελτιστοποίησης. Ως εκ 
τούτου, το τμήμα επιφορτίζεται με την διενέργεια με-
γάλων διεθνών διαγωνισμών για έργα πληροφορικής 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για έργα που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και 
άλλες πηγές. 

Επίσης, το εν λόγω τμήμα, είναι αρμόδιο για το σχε-
διασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη 
διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και έναντι διεθνών οργανι-
σμών - χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων, σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μέγεθος των έργων 
αυτών είναι τεράστιο, υπό την έννοια οικονομικών με-
γεθών, πολυπλοκότητας αλλά και σημαντικότητας, με 
αποτέλεσμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής 
υλοποίηση του προγράμματος έργων του Υπουργείου, 
να υφίσταται ανάγκη για παροχή υπερωριακής απασχό-
λησης πέραν του υποχρεωτικού.

Παράλληλα, όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη του τμήμα-
τος, επιβαρύνονται και με παράλληλες εργασίες, καθώς 
συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, νομοπαρασκευαστι-
κές επιτροπές και λοιπά συλλογικά όργανα.

Η) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς λόγω 
αποχωρήσεων υπαλλήλων, χωρίς αντικατάστασή τους, 
οι λίγοι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Δ/νση θα πρέπει 
να εργάζονται πέραν του ωραρίου εργασίας για να δι-
εκπεραιωθεί ο όγκος των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Θ) του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο εργάζονται 
πολλάκις πέραν του ωραρίου εργασίας, προκειμένου 
να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και 
αναφορών, εντός της τασσόμενης από τον Κανονισμό 
της Βουλής προθεσμίας.

Ι) των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων 
που εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυνα-
μίας σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού 
ωραρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια 
καθήκοντά τους.

ΙΑ) των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι-
τροπών, οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 
χρόνου εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (30.000) περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
0511 του Ειδικού Φορέα 17-110.

4. Την αριθ. 192/3-1-2017 απόφαση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευ-
σης μέρους της πίστωσης, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού 
Φορέα 17-110, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση μέχρι πενήντα (50) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό 
διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
31-12-2017 και μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ώρες περίπου 
συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν.4354/2015, όπως αυτό ισχύει.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17-110.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης θα κατανέμει τις 
ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του 
και θα περιγράφει το συγκεκριμένο αντικείμενο των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι προϊστάμενοι 
είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματοποίησης της 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για τη βεβαίωση 
εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωρια-
κής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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