
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εργασίας καθ’υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και το 
αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2 Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερι-
νές ώρες, για τους υπαλλήλους, ειδικότητας δημο-
σιογράφοι, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
αορίστου χρόνου, της Γενικής Γραμματείας Ενημέ-
ρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

3 Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις νυκτερινές 
ώρες για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου (πλην δημοσιογράφων) και το αποσπασμέ-
νο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

4 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
πέντε (5) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα.

5 Κατανομή προσωπικού στον φορέα Εθνικά Αθλη-
τικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού), έτους 2017.

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

7 Τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

8 Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 
(Α’33) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 13967 (1)
Έγκριση εργασίας καθ'υπέρβαση του υποχρεω-

τικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και το 

αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176 Α').

β) Του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α').

γ) Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 94 Α').

δ) Του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α').

ε) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α').

στ) Του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δα-
πανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α').

ζ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α' ).

η) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
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σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α').

θ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

2. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της Γε-
νικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής πρόκειται να ερ-
γαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
που θα προκύπτουν από τις συναντήσεις με εκπροσώ-
πους φορέων για το συντονισμό και την ανάπτυξη δρά-
σεων και έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, 
στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής καθώς 
και την προώθηση, συντονισμό και παρακολούθηση των 
πολιτικών ασφάλειας για τα συστήματα και τις υποδομές 
πληροφορικής και επικοινωνιών.

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται υπερωριακά, 
έως πέντε (5) υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και αποσπα-
σμένοι), μηνιαίως, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανά 
άτομο, από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 
31.12.2017.

Αφορά σε εργασία καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, εξακοσίων (600) ωρών συνολικά, για το χρο-
νικό διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
και την 31.12.2017.

4. Την 13440/10.07.2017 απόφαση του Τμήματος Προ-
ϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμε-
νων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Πληρωμών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης (Κ.Α.Ε 0511 του φορέα 51, ειδικού φορέα 
130) και τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με α.α. 
53838/05.07.2017 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και την 31.12.2017, οι μόνιμοι, οι με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου αορίστου χρόνου και οι αποσπασμένοι στη 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
υπάλληλοι να εργάζονται καθ'υπέρβαση του υποχρεω-
τικού τους ωραρίου, ως εξής:

Έως πέντε (5) υπάλληλοι, μέχρι τη συμπλήρωση του 
ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών υπερω-
ριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, ήτοι εκατόν είκοσι 
(120) ωρών, από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
την 31.12.2017, με την προβλεπόμενη από το νόμο απο-
ζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της 
απόφασης αυτής λόγους.

Η υπερωριακή εργασία του μόνιμου, του με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και του 
αποσπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψη-

φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση εξακοσίων (600) ωρών, 
συνολικά, από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
την 31.12.2017.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€) και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511, οικονομικού έτους 
2017, του Φορέα 51, Ειδικού Φορέα 130.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 14605 (2)
Έγκριση καθ'υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις 

νυκτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους, ειδικότη-

τας δημοσιογράφοι, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου αορίστου χρόνου, της Γενικής Γραμμα-

τείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20 και 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 

Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις».

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α').

δ) Του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') «Πε-
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α' ).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
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μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α').

ζ) Του π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 Α') και ιδίως της παρ. 
1 του άρθρου 4 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Προβολής».

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

θ) Της υπ' αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (ΦΕΚ 17 Β').

ι) Της υπ'αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013 (ΦΕΚ 662 Β') 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών 
των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της 
παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), 
όπως ισχύει»,

2. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό-
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, 
λόγω αυξημένου όγκου εργασιών, οι οποίες επεκτείνο-
νται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης ενημέρωσης 
της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητη-
μάτων κυβερνητικής πολιτικής, έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες που θα προκύψουν από τη διοργάνωση δημο-
σιογραφικών συνεδρίων, κέντρων τύπου, την κάλυψη 
επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας προσωπικοτήτων 
άλλων χωρών, καθώς και η ενασχόληση με δελτία που 
αφορούν έκτακτες ανάγκες που ανακύπτουν στη χώρα, 
όπως το προσφυγικό-μεταναστευτικό, δημοσιονομικών 
εξελίξεων κ.ά.

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως οκτώ (8) 
δημοσιογράφοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης 
μηνιαίως, κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις Κυριακές, 
και έως ενενήντα έξι (96) ώρες ανά άτομο, από τη δημο-
σίευση της παρούσας έως και τις 31.12.2017, καθώς και 
έως πέντε (5) δημοσιογράφοι της Διεύθυνσης Άμεσης 
Ενημέρωσης μηνιαίως, κατά τις νυκτερινές ώρες, και έως 
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά άτομο, από τη δημοσίευση 
της παρούσας έως και τις 31.12.2017.

Αφορά σε καθ'υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερινές ώρες, χιλί-
ων διακοσίων σαράντα οκτώ (1248) ωρών συνολικά, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και τις 31.12.2017.

4. Την υπ' αριθμ. 13813/12.07.2017 απόφαση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Πλη-
ρωμών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης (Κ.Α.Ε 0512 του Φορέα 51, 

Ειδικού Φορέα 110) και τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης 
του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης με α/α 55312/11.07.2017 καταχώρησης στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 
τις 31.12.2017, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Δημοσιογράφοι, 
της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
να εργάζονται καθ'υπέρβαση κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ως 
εξής:

Α) για εργασία καθ' υπέρβαση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, έως οκτώ (8) Δημοσιογράφοι της 
Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης μηνιαίως, μέχρι τη συ-
μπλήρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών 
ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά εξάμηνο, ήτοι 
ενενήντα έξι (96) ώρες, από τη δημοσίευση της παρού-
σας έως και τις 31.12.2017, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.

Β) για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, έως πέντε (5) 
Δημοσιογράφοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης 
μηνιαίως, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρε-
πτού ορίου συνολικών ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης ανά εξάμηνο, ήτοι ενενήντα έξι (96) ώρες από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως και τις 31.12.2017, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για τους 
μνημονευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής 
λόγους.

Η καθ'υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, των 
δημοσιογράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση χιλίων 
διακοσίων σαράντα οκτώ (1248) ωρών συνολικά, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και τις 31.12.2017.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00€) και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού έτους 
2017, του Φορέα 51, Ειδικού Φορέα 110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   
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 Αριθμ. 13963 (3)
Έγκριση καθ' υπέρβαση εργασίας κατά τις νυκτε-

ρινές ώρες για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου (πλην δημοσιογράφων) και το 

αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμμα-

τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α') «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

β) Του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις».

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α').

δ) Του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') «Πε-
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α' ).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’).

ζ) Του π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 Α') και ιδίως της παρ. 
1 του άρθρου 4 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Προβολής».

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

2. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό-
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης 
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης 
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν από 
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας 
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και την εφαρμο-
γή νέων διοικητικών μέτρων.

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως τρεις (3) 

υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, μη-
νιαίως, έως ενενήντα έξι (96) ώρες, ανά άτομο, από τη 
δημοσίευση της παρούσης έως και την 31.12.2017, για 
τις νυκτερινές ώρες.

Αφορά σε καθ'υπέρβαση εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ωρών, συνολικά, για 
το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και την 31.12.2017.

4. Την υπ' αριθμ. 13389/07.07.2017 απόφαση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
Εποπτευόμενων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και 
Πληρωμών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Κ.Α.Ε 0512 του φο-
ρέα 51, ειδικού φορέα 110) και τη βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης της του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης με α.α. 52998/04.07.2017 καταχώρησης 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αποφα-
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και την 31.12.2017, οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου 
(εκτός των δημοσιογράφων) της Διεύθυνσης Άμεσης 
Ενημέρωσης και οι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπάλληλοι, να εργάζονται 
κατά τις νυκτερινές ώρες, ως εξής:

Για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, έως τρεις (3) 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, μέχρι 
τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνο-
λικών ωρών υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, 
ήτοι ενενήντα έξι (96) ώρες, από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης έως και την 31.12.2017, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους 
στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.

Η καθ' υπέρβαση εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες 
του μόνιμου, του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
αορίστου χρόνου (εκτός των δημοσιογράφων) και του 
αποσπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση διακοσίων ογδό-
ντα οκτώ (288) ωρών, συνολικά, από τη δημοσίευση της 
παρούσης έως και την 31.12.2017.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (2.650,00€) και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού 
έτους 2017, του Φορέα 51, Ειδικού Φορέα 110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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   Αριθμ. Δ23/29971/1559 (4)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

πέντε (5) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσι-

ών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

β) Του άρθρου 9, του ν .4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) Της παρ.3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των παρ. 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236 Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) Των παρ.1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30 Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) Της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206 Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων»

2. Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση......... 
Ασφαλίσεων»

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών»

5. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ. 59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β') 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με αρ. Γ.Π. :Π (2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β’/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

 9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το αρ. πρωτ. 5071/28.6.2017 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α 

που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πι-
στοποίηση, 5 Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
Θεσσαλίας με διακριτικό τίτλο Π.Ο.Α.μεΑ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
με έδρα στη Λάρισα.

Την ανανέωση της πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Εκκλησιαστικό ίδρυμα βρεφών και νηπίων «Παναγία 
η Χρυσαφίτισσα» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥ-
ΣΑΦΙΤΙΣΣΑ», με έδρα τη Μονεμβασιά.

• Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Α.με.Α, με έδρα 
την Καρδίτσα.

• Ελληνική Μέριμνα - Παιδική στέγη Λάρισας, με έδρα 
τη Λάρισα.

Την πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Κοινωνική Αλληλεγγύη - Άσυλο Ανιάτων Πατρών- Η 
Αγία Ευφροσύνη με διακριτικό τίτλο ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ, με έδρα την Πάτρα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./93/20687 (5)
Κατανομή προσωπικού στον φορέα Εθνικά Αθλη-

τικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλη-

τισμού), έτους 2017 .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτε-

ρο του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο-
νομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α'/15-3-2010),όπως αναριθμή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του 
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ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α') «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α'208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/129/16376/
12-8-2014 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
33/06, όπως ισχύει, καθώς και το υπ'αρ. πρωτ. Φ4.1438/
16-6-2017 έγγραφο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται 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 ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ και ειδικότη-
τας Πληροφορικής στον φορέα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα 
Θεσσαλονίκης - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο περιλαμβάνεται 
στον Πίνακα Διοριστέων του ΦΕΚ Γ'/384/28-4-2017, για 
το έτος 2017, ως εξής:

- Τσολάκης Δημήτριος του Μιχαήλ σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./92/16974.17298 (6)
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 
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 Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ' αρ. 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' αριθμ. πρωτ. 15858/24.5.2017 και 16297/ 
26.5.2017 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 α) της Μαρίας Αυγενικού σε κενή ορ-
γανική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), κλάδου Διοικητικού, στο Δήμο Ρόδου και β) της 
Δήμητρας Πελέκη σε κενή οργανική θέση κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου Διοικητι-
κού, στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), 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, 25 Ιουλίου 2017

 Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι   

 Αριθμ. 2438/81183 (7)
Τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 από-

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-

μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Β' 594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 (Α'32), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του 
ν. 4384/2016 (Α' 78). 
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β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιή-
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμε-
τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α'70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά-
ξεις» (Α’101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη-
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου-
λίου».

β) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

γ) άρθρο 80 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/891 
της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευ-
τικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν 
λόγω τομείς καθώς και για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 543/2011».

3. Την αριθμ 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β' 3903/05-12-2016).

4. Την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β/2009) Κοι-
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τη συμπλήρωση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 

υπ' αριθ. 266355/11-02-2009 (Β' 594) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακό-
λουθο εδάφιο που τίθεται στο τέλος αυτής: «Ειδικά και 
κατ' εξαίρεση και για όλες τις Οργανώσεις Παραγωγών 

και τις Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών που υλοποιούν 
εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 543/2011, η διάρκεια της 
εθνικής στρατηγικής επεκτείνεται έως την λήξη αυτών 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία υλοποι-
ούνται μέχρι το τέλος τους υπό τους όρους που ισχύουν 
βάσει του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 543/2011».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 7296/81146 (8)
Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 

(Α'33) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (Α'33),

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 
(Α'45),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α'98),

δ) του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει (Α' 174).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03.03.2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α/33) - ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία 
και συμμετοχή».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Ειδική Επιτροπή Αξιο-
λόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α'33), με έδρα 
την οδό Αχαρνών 2 στην Αθήνα.
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2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από:
α) Τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Δι-

οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ως Πρόεδρο.

β) Έναν/μια Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τα-
κτικό μέλος, που θα προκύψει από δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν/μια Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης από 
άλλο Υπουργείο ή φορέα, ως τακτικό μέλος, που θα προ-
κύψει από δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε 
υποψηφίων από πέντε διαφορετικούς φορείς.

3. Τα ανωτέρω μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμους 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.

4. Στην Επιτροπή συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων 

ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ή ΝΠΔΔ εποπτείας του, αν αυτό δε δύναται 
να συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

ε) Εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
ή Συλλόγου ή Σωματείου του οποίου ο αξιολογούμενος 
είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του αξιολογούμενου.

5. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Επο-
πτευόμενων Φορέων.

6. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι 
η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του 
ν. 4369/2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρ-
θρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

7. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή 
τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων 
που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το 
συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην 
εξέταση του εν λόγω θέματος και τη θέση του παίρνει ο 
αναπληρωτής του.

8. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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