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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 187146/Δ3
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περι−
φερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) καθώς και της θητείας των μελών
των Συμβουλίων αυτών.

Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και του Κε−
ντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) καθώς και της
θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών. ......

1

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου.............................. 2
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης −Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου με ΜΦΠΑΔ. ................................................................................... 3
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης −Δημοτικού. ........................................... 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής
στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ............ 5
Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γε−
νικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και
συναφών υπηρεσιών.................................................................... 6
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού επιτρε−
πομένων ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις,
για εκτέλεση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. ............................................ 7
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα
(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2015...... 8
Αυτοδίκαιη κατάταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ−
ΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ. ......................................................................... 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδη−
γιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου
2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δη−
μοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». (Α΄143 ).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, 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 Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις διαδικασίες συγκρότησης των Περιφερει−
ακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥ−
ΣΕΕΠ) καθώς και τη θητεία των μελών των Συμβουλίων
αυτών, ως εξής:
Άρθρο 1
Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ)
Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) συγκροτείται με βάση τις
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 28 του Ν.4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄) του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Β΄)
του άρθρου 10 του Π.δ.1 /2003 (ΦΕΚ 1/Α΄) και της 32/2011
Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβου−
λίου του Κράτους.
Άρθρο 2
Συγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ)
Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) συγκροτούνται
με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του
Ν. 4342/2015 ( ΦΕΚ 143/Α΄) της παρ. 3 του άρθρου 28
του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) και του άρθρου 10 του
Π.δ.1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄).
Άρθρο 3
Θητεία
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
και των γραμματέων των συμβουλίων είναι διετής, αρ−
χίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την
απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θη−
τεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 186727/Δ1
(2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 (περ. 13) και της υπο−
παρ. Θ4 (περ. 1α και β) της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του Ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013−2016».
2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135654/Δ5/24−09−2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−

λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου
στη Γιαννακοπούλου – Ανδριανοπούλου Μαρία.
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/77996/30−10−2015 απόφαση
Διατύπωσης Γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) διορισμού του Νικολάου
Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135654/Δ5/
24−09−2013 (ΦΕΚ 309/Β/12−02−2014) απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων χορήγησης άδειας Ιδι−
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημο−
τικού Σχολείου στη Γιαννακοπούλου – Ανδριανοπούλου
Μαρία, το οποίο λειτουργεί επί της οδού Αθανασίας 19
στο Παγκράτι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 186976/Δ1
(3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης −Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθ−
μίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι−
καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν.4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
Ν.4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
Ν.4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί−
ας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 48 του Ν.4264/2014 ( 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20−06−2013 υπουργική από−
φαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/47948/Δ5/31−03−2014
(925 Β΄/14−04−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι−
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγα−
ζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Την από 31/03/2015 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας .
7. Tην με αριθμ. ΔΑ/62452/01−09−2015 διατύπωση γνώ−
μης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το Π.δ. 73/2015 με το οποίο ορίζεται ο Νικόλαος
Φίλης ως Υπουργός Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευ−
μάτων (116 τ.Α΄/23−09−2015), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/47948/Δ5/
31−03−2014 (925 Β΄/14−04−2014) απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –
Συστεγαζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ,
ως προς την χωροθέτηση και τον αριθμό των νηπίων,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Μ. ΧΕΙΛΑΚΟΥ & ΑΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συ−
στεγαζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, μιας
αίθουσας στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων
(24) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Συστεγαζόμενου Nηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι «Ιδι−
ωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο – GROOVY BEE Ο.Ε. ».
Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο με ΜΦΠΑΔ
θα λειτουργήσει επί της οδού Ρήγα Φεραίου, στο Κα−
πανδρίτι Αττικής με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την
Αικατερίνη Αλεξοπούλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 186975/Δ1
(4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης −Δημοτικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του Ν.4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του
Ν.4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
Ν.4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί−
ας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 48 του Ν.4264/2014 ( 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20−06−2013 υπουργική από−
φαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθ. πρωτ. Φ2.ΓΒ/134816/Δ5/27−08−2014 (2360
Β΄/02−09−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού στην
εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
Ε.Π.Ε.».
6. Της από 28/05/2015 αίτησης και της από 21/07/2015
συμπληρωματικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου
της ως άνω εταιρείας με την οποία διαβιβάστηκαν τα
δικαιολογητικά για την τροποποίηση της ως άνω άδειας
ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ.
7. Το Π.δ. 73/2015 με το οποίο ορίζεται ο Νικόλαος Φί−
λης ως Υπουργός Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων
(116 τ.Α΄/23−09−2015), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΒ/134816/Δ5/
27−08−2014 (2360 Β΄/02−09−2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολεί−
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού ως προς
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στο ΥΠΠΕΘ, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –
Δημοτικού, με έξι αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων
οι δύο δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών, δύο
δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών, μία δυναμικό−
τητας δεκαοκτώ (18) μαθητών και μία δυναμικότητας
δεκαεπτά (17) μαθητών.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Δημοτικού είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ −
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.E.».
Το Ιδιωτικό Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Παν−
δρόσου 45, στο Παλαιό Φάληρο, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο ΥΠΠΕΘ τον Χουρδάκη Παύλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 70990/Φ.2.2.1
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις
συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γε−
νικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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
(ΦΕΚ 98 Α΄), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 180 της κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (KΔΕ) που
κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116 ).
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄186)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ/τος 70/2015
«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 Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτά
ορίζονται στη νομοθεσία των δημοσίων έργων, για τα
έργα που εκτελούνται από την Γενική Γραμματεία Υπο−
δομών ασκούνται ως ακολούθως:
1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και που ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την
εποπτεία όλων των εποπτευόμενων από αυτό νομικών
προσώπων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών ασκεί απο−
κλειστικά τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής
στις διαδικασίες των διαγωνισμών συμβάσεων παρα−
χώρησης και στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.
2. Ο Υπουργός της παρ. 1 έχει αρμοδιότητα στα δη−
μόσια έργα, για τα εξής θέματα:
α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που
υποβάλλονται στο τελευταίο στάδιο των διαγωνισμών
και την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας,
την ανάκληση της διακήρυξης και την ακύρωση της
διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη
δαπάνη άνω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Οδη−
γίας της Ε.Ε. στις συμβάσεις δημοσίων έργων.
β) Την έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου και την
έγκριση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία, ανεξαρ−
τήτως ποσού.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών έχει τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης
Αρχής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που
υποβάλλονται στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων,
ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου, επιφυ−
λασσομένης της περίπτωσης της παρ.2 α΄.
β) Την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας,
την ανάκληση της διακήρυξης για την ακύρωση της
διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμε−
νη δαπάνη κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της
Οδηγίας της Ε.Ε. για τις συμβάσεις δημοσίων έργων.
γ) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης, παράτασης προ−
θεσμιών όλων των δημοσίων έργων αρμοδιότητάς του.

δ) Την έγκριση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργα−
σιών και την έγκριση σύναψης των Συμπληρωματικών
Συμβάσεων, μετά την έγκριση της σχετικής πίστωσης
από το αρμόδιο όργανο όλων των δημοσίων έργων
αρμοδιότητάς του.
ε) Την έγκριση αποζημιώσεων λόγω βλάβης των έργων
κατά το άρθρο 58 της ΚΔΕ, τη συγκρότηση Επιτροπών
παραλαβής των έργων και άλλων επιτροπών που προ−
βλέπει η κείμενη νομοθεσία και την έγκριση των πρω−
τοκόλλων και πρακτικών που υποβάλλουν οι επιτροπές
όλων των δημοσίων έργων αρμοδιότητάς του.
στ) Την έγκριση της σύστασης κατασκευαστικής κοι−
νοπραξίας και υπεργολαβίας.
ζ) Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών
εργασιών.
η) Την απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου
κατά την εκτέλεση του έργου που αφορούν την άσκηση
αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων δ) και ε)
θ) Την συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής των
διαγωνισμών.
ι) Την απόφαση περί ματαίωσης της διάλυσης εργο−
λαβικής σύμβασης.
4. Οι Γενικοί Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης
Αρχής και για τα έργα των υπηρεσιών που υπάγονται
στην ευθύνη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά
την εκτέλεση του έργου, πλην των περιπτώσεων για τις
οποίες αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών
σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση η.
β) Έγκριση μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης εκτέ−
λεσης έργου.
5. Οι Διευθυντές των υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα−
τείας Υποδομών έχουν όλες τις λοιπές αρμοδιότητες
της Προϊσταμένης αρχής, για τα έργα που εκτελούν οι
υπηρεσίες των οποίων προΐστανται.
6. Η απόφαση αρ. ΔΝΣγ/οικ 66188/Φ.2.2.1/12.11.2014
(Β΄3198), όπως ισχύει, καταργείται κατά το μέρος που
αφορά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων νυν
Γενική Γραμματεία Υποδομών.
Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70989/Φ.Ν439.4
(6)
Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέ−
λεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
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σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄42).
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄186).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ/τος 70/2015
«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 Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄
116), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά−
σεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/2005, οι
οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων .
Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και τη παροχή γνω−
μοδοτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξου−
σιοδότησή του, για τις συμβάσεις που ανατίθενται και
εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Mεταφορών και
Δικτύων είναι ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Υπο−
δομών, οι Γενικοί Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών οι Διευθυντές των υπηρεσιών, οι Προϊστά−
μενοι των Τμημάτων και το Τεχνικό Συμβούλιο − Τμήμα
Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρα 3
Προϊσταμένη Αρχή
1. Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.)
ασκούνται από τα κατωτέρω όργανα, κατά κατηγορί−
ες πράξεων, διατηρούμενης εν πάση περιπτώσει της
δυνατότητας του Υπουργού να ασκεί συντρεχόντως
τις αρμοδιότητες αυτές. Ο Υπουργός Υποδομών, Με−
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ταφορών και Δικτύων ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης
Αρχής όταν πρόκειται για συμβάσεις που αναθέτουν
και εκτελούν υπηρεσίες υπαγόμενες στην αρμοδιότητά
του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Απόφαση επί των ενστάσεων του τελευταίου στα−
δίου του διαγωνισμού και έγκριση της κατακύρωσης
συμβάσεων ή έκδοση απόφασης ακύρωσης του διαγω−
νισμού ή ανάκλησης της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις
της παρ. 12 του άρθρου 6, της παρ. 10 του άρθρου 7, της
παρ. 2 του άρθρου 8 και της παρ.7 του άρθρου 9 του
Ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη
αμοιβή άνω των 500.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
β) Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγ−
μάτευση κατά το άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ του
Ν. 3316/2005, ανεξαρτήτως προεκτιμώμενης αμοιβής.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ΄Εκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του τελευ−
ταίου σταδίου του διαγωνισμού και έγκριση της κατα−
κύρωσης συμβάσεων ή έκδοση απόφασης ακύρωσης
του διαγωνισμού ή ανάκλησης της Προκήρυξης κατά
τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6, της παρ. 10 του
άρθρου 7, της παρ 2 του άρθρου 8 και της παρ.7 του
άρθρου 9 του Ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις έχουν
προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι και 500.000 ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ.
β) Έκδοση απόφασης συγκρότησης των Επιτροπών
Διαγωνισμού και αξιολόγησης.
γ) Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης των συμβάσεων.
δ) Έγκριση μελετών, για τις οποίες απαιτείται από
τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.).
3. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές της Γε−
νικής Γραμματείας Υποδομών ασκούν τα καθήκοντα
της Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υπο−
βάλλονται στους διαγωνισμούς, πλην όσων εκδικάζονται
από τα όργανα των παραγράφων 1 και 2.
β) ΄Εγκριση των μελετών, όταν δεν απαιτείται από
τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε., πλην
της περιπτώσεως του εδ. β΄ της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
γ) Έγκριση των Συγκριτικών Πινάκων και έγκριση
σύναψης των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, μετά την
έγκριση της σχετικής πίστωσης από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι αρμόδιοι Διευθυντές ασκούν τα καθήκοντα και
τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
α) Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών,
όταν η παράταση αυτή δεν επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα,
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης δια−
φορετικά η αρμοδιότητα ανήκει στο Γενικό Γραμματέα
Υποδομών.
β) Έγκριση υποστηρικτικών ή ειδικών επί μέρους με−
λετών, που δεν απαιτούν γνώμη του Σ.Δ.Ε. και βρίσκο−
νται εντός του συμβατικού (τεχνικού και οικονομικού)
αντικειμένου της σύμβασης και του γενικού σχεδιασμού
του έργου.
γ) Κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις
ανωτέρω ρητώς αναφερόμενες και δεν επιφέρει αύξηση
του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Διευθύνουσα Υπηρεσία

1. Η απόφαση αρ. ΔΝΣγ/οικ 66189/Φ.N.439.4/12.11.2014
(Β΄3198) όπως ισχύει καταργείται κατά το μέρος που
αφορά τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων νυν Γε−
νική Γραμματεία Υποδομών.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ποίησή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
4. Του Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 169/26.07.2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 116).
6. Της υπ’ αριθμ. Υ11/29.09.2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι−
κρατείας Νικόλαο Παππά» (ΦΕΚ Β΄ 2109).
II. Τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας
του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. που συμμετείχε στην
προετοιμασία, παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτι−
κού προγράμματος, όπως αυτές υπαγορεύτηκαν εντός
του τρέχοντος έτους, συνεπεία της διεξαγωγής δύο (2)
εκλογικών αναμετρήσεων και ενός (1) δημοψηφίσματος
και τη συνεχή κάλυψη της αυξημένης έκτακτης πολιτι−
κής − οικονομικής και αθλητικής επικαιρότητας.
III. Την ανάγκη αυξημένης απασχόλησης του προανα−
φερόμενου προσωπικού λόγω των επικείμενων έκτα−
κτων γεγονότων (κάλυψη της αναμενόμενης αυξημέ−
νου ενδιαφέροντος πολιτικής επικαιρότητας σε εθνικό,
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κ.λπ.), καθώς και των
αναγκών που δημιουργεί η εξελισσόμενη διαδικασία
ψηφιακής μετάβασης.
IV. Το γεγονός ότι το υφιστάμενο προσωπικό που
ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα δεν
επαρκεί για την κάλυψη των γεγονότων αυτών.
V. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων εξακοσίων
ογδόντα πέντε ευρώ (€30.685,00) σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. 41/29.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμού του έτους 2015 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (κωδικός
6401), αποφασίζουμε:

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

Άρθρο Μόνο

«Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Δ.Υ.) είναι η αρμόδια καθ’
ύλην τεχνική υπηρεσία, σε επίπεδο Τμήματος. Οι αποφά−
σεις σε επίπεδο Δ.Υ. λαμβάνονται από τον προϊστάμενό
της, με εισήγηση και μέριμνα του επιβλέποντα, όπου
απαιτείται.
΄Αρθρο 5
Τεχνικό Συμβούλιο
1. Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις του άρθρου
1 είναι το Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
2. Εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο Προϊστά−
μενος της αρμόδιας για την ανάθεση ή ο Προϊστάμενος
της αρμόδιας για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσί−
ας, αναλόγως αν το όργανο αυτό καλείται να γνωμο−
δοτήσει σε θέματα ανάθεσης ή εκτέλεσης αντίστοιχα.
Εφ’ όσον ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας ασκεί και
καθήκοντα Π.Α. κατά την παρ. 4 του άρθρου 3, εισηγεί−
ται ο καθ’ ύλην αρμόδιος προϊστάμενος του Τμήματος
Μελετών.
Κατά τα λοιπά, ως προς την συγκρότηση και λειτουρ−
γία του Τεχνικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι κείμενες
διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 6
Αιτήσεις θεραπείας
Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκού−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του
Ν. 3316/2005 αποφασίζει ο Υπουργός Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 19915
(7)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ−
νων ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις, για εκτέ−
λεση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του προσω−
πικού της ΕΡΤ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − επείγοντα μέ−
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(ΦΕΚ Α΄ 40), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροπο−

1. Καθορίζουμε σε σαράντα (40) ημέρες την υπέρβαση
του ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας για το έτος 2015 του προσωπικού της
ΕΡΤ Α.Ε., που συμμετέχει στην προετοιμασία, παραγωγή
και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος για την
κάλυψη της αυξημένου ενδιαφέροντος πολιτικής επι−
καιρότητας σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
καθώς και των λοιπών προαναφερόμενων εκτάκτων
γεγονότων και αναγκών, ως ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ−
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκηνοθέτες

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ηλεκτρονικοί

7

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Συντάκτες, Ρεπόρτερ,
Ανταποκριτές

10

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 98490/5917
(8)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα
(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 «κάλυψη
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικρατείας».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του
Ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό−
σια Διοίκηση κ.λπ.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/
τ.Α/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ.Α/14−4−2014).
8. Την Πράξη 4 της 6ης−2−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α/6−2−2015).
9. Την αριθμ. 79669/2521/22−10−2014 (ΦΕΚ 2979/τ.Β/
4−11−2014) απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοπον−
νήσου έτους 2014 και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε
− συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 103492/6555/26−11−2014
(ΦΕΚ 3276/τ.Β/5−12−2014), 23394/1461/16−4−2015 (ΦΕΚ 752/τ.Β/
29−4−2015) και 70527/4599/22−9−2015 (ΦΕΚ 2124/τ.Β/
1−10−2015) όμοιες αποφάσεις.
10. Τα αριθμ.: α) 133762/49985/26−10−2015 β) 138671/
51754/5−11−2015 και γ) 138388/51661/5−11−2015 έγγραφα
της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου με
τα οποία υποβλήθηκαν αιτήματα για την υπέρβαση του
ανώτατου ορίου για το έτος 2015 των ημερών μετακι−
νήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών της Περι−
φέρειας, διότι τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω της
φύσης της εργασίας τους και δεδομένου ότι πλησιάζει
να εξαντληθεί ο αριθμός των εξήντα (60) ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε για το έτος 2015 κατά είκοσι (20) τις ημέ−
ρες μετακίνησης εκτός έδρας, πέραν του ανώτατου
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος εξήντα (60) ημερών,
με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως κατωτέρω:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Οδηγών
για τις ανάγκες μετακίνησης λόγω της συμμετοχής
τους στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντο−
νιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων κα−
θώς και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας.
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Επτά (7) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών (4 Πολιτικών Μη−
χανικών, 1 Τοπογράφων Μηχανικών, 1 Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).
Δύο (2) υπάλληλοι TE Μηχανικών (1 TE Τοπογράφων
Μηχανικών, 1 TE Έργων Υποδομών).
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.
Τέσσερις (4) υπάλληλοι ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
(1) ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων, 3 ΥΕ Εργατών),
για τις ανάγκες συντήρησης επαρχιακού και εθνικού
δικτύου Νομού − διαγραμμίσεις, αποκαταστάσεις λόγω
καταπτώσεων από πυρκαγιές και ανεμοστρόβιλους κα−
θώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινο−
μένων λόγω του επερχόμενου χειμώνα ως επίσης για τις
ανάγκες επίβλεψης − μελέτης έργων ΕΣΠΑ, ΠΔΕ και ΚΑΠ
και λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της Υπηρεσίας τους.
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ−
ΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών (9 ΠΕ Γε−
ωπόνων, 6 ΠΕ Κτηνιάτρων)
Τρεις (3) υπάλληλοι TE Τεχνολόγων Γεωπονίας
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Σπερματεγχυτών
για τις ανάγκες εκτέλεσης ελέγχων συσκευαστηρίων
εσπεριδοειδών λόγω έντονης εξαγωγικής δραστηριότη−
τας για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισκοπήσεων
και λήψης δειγμάτων ελέγχων καταστημάτων εμπορί−
ας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και ελέγ−
χων στη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής και
επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης (σφαγεία
κ.λπ.) προστασίας ζωικού κεφαλαίου από επιζωοτίες
και λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της Υπηρεσίας τους.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:
• Για τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Θα προκληθεί δαπάνη ποσού 1.615,60 € που θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο Ε.Φ.
072 ΚΑΕ 0711.0001
• Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας
Θα προκληθεί δαπάνη ποσού 15.000,00 € η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους:
Ε.Φ. 4072 ΚΑΕ 0711 και Ε.Φ. 4071 ΚΑΕ 9899.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής Π.Ε. Λακωνίας
Θα προκληθεί δαπάνη ποσού 10.100,00 € η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο
Φορέα 4291 ΚΑΕ 5323 − 5243 − 5244.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 113/2015
(9)
Αυτοδίκαιη κατάταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11−5−2015) που αναφέρει:
Η παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του
Ν. 3687/2008 (Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών TE, στον
οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών ,με
πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα
μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκ−
παιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής

ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄
109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδα−
πής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
3. Την αριθμ. 397/2−11−2015 αίτηση που υπέβαλε ο
υπάλληλος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. Πέτρου Ευάγγελος με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας Δ.Ε. Μουσικών με
τα συνημμένα δικαιολογητικά με την οποία ζητεί την
αυτοδίκαιη κατάταξή του στον κλάδο Τ.Ε. Μουσικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 110/4−11−2015 απόφαση του Προέδρου,
τροποποιητική των διαπιστωτικών πράξεων 24, 34/2011,
κατάταξης του υπαλλήλου Πέτρου Ευαγγέλου σε βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο δυνάμει των μεταβατικών
διατάξεων του Ν.4024/2011.
5. Την υπ’ αριθμ. 410/12−11−2015 βεβαίωση του Προέδρου
του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. για την ύπαρξη πίστωσης για την
προκύπτουσα δαπάνη μισθοδοσίας Κ.Α. 10−6021.01 και
10−6052.01 του προϋπολογισμού.
6. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου
του ανωτέρω υπαλλήλου, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη κατάταξη του κάτωθι υπαλλήλου ΔΕ
Μουσικών του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π., με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,
αναδρομικά από 11/05/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης
του Ν.4325/2015), ως εξής:
1. Ο υπάλληλος Πέτρου Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου
κατατάσσεται (από τις 11−05−2015), στο 2 μισθολογικό
κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού της ειδικότητας ΤΕ Μουσικών,
με πλεονάζοντα χρόνο 4 έτη, 11 μήνες, 10 ημέρες.
H δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από τους
Κ.Α.10−6021.01 και 10−6052.01 του προϋπολογισμού του
Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2015 και έχει προβλε−
φθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλαμάς, 18 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος ΔΣ
ΑΡΗΣ ΤΣΙΡΑΣ
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