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Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ογδόντα
οκτώ (88) διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), για το δεύτερο (Β) εξάμηνο έτους 2017.

3

Σύσταση- Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) για το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 90280
(1)
Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α'117), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4479/2017
(Α'94).
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», (Α'45), όπως ισχύει, και ειδικότερα
τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.
3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
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δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'
185), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 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 Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση του πρωθυπουργού με αρ. Υ226/27-12-2016
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233).
9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων
επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων και επομένως και
για τη συμβολή του στην οικονομία της χώρας, δύναται
να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση της Επιτροπής
α. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, περιπτώσεις
α(iii) και β(iii) του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4479/2017.
β. Η Επιτροπή είναι τριμελής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα μέλη της, εκ των οποίων, ο Πρό-
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εδρος προέρχεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 και
ένα (1) τουλάχιστον μέλος προέρχεται από το Εθνικό
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Το τρίτο
μέλος μπορεί να προέρχεται είτε από τον αρμόδιο φορέα
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, είτε
από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
(ΕΜΠΑ). Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής δύναται να ορίζονται ειδικοί εισηγητές και
Γραμματείς, προερχόμενοι από τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016.
Η επιλογή των μελών της επιτροπής από τον αρμόδιο φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
ν. 4399/2016 πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα από
την υπηρεσία με συναφείς αρμοδιότητες με το αντικείμενο της Επιτροπής π.χ. Τμήμα αξιολόγησης κ.λπ, και
λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η γνώση των προς
επιλογή στελεχών με τα ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής που
προέρχονται από το ΕΜΠΑ πραγματοποιείται με τυχαία
κλήρωση από το σύνολο των μελών του που έχουν δηλώσει, κατόπιν πρόσκλησης, διαθεσιμότητα συμμετοχής
στην Επιτροπή. Κατά το χρόνο της συμμετοχής τους στην
Επιτροπή, τα μέλη του ΕΜΠΑ δεν μπορούν να επιλέγονται για ανάθεση αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του
Αναπτυξιακού Νόμου.
γ. Η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου
3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016. Σε κάθε Φορέα υλοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ιδίου
νόμου μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες της μιας
Επιτροπές.
δ. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που αφορά η αξιολόγηση ή
στην περίπτωση που στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ή
στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β' βαθμού.
Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης
α. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Οδηγού Αξιολόγησης, που
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
6α του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, για το σύνολο των
υποβεβλημένων αξιολογήσεων.
β. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα παραγόμενα πορίσματα της αξιολόγησης (έκθεση αξιολόγησης) μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) με δυνατότητα μεταβολής, κατόπιν τεκμηρίωσης,
των επιμέρους πεδίων.
Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή δύναται:
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- να εξετάζει όλες τις συσχετιζόμενες ενέργειες του
επενδυτικού σχεδίου (Αίτηση Υπαγωγής, Τεκμηρίωση
Αίτησης Υπαγωγής, Έλεγχο Πληρότητας - ΕΜΠΑ, Έλεγχο Πληρότητας - Υπηρεσίας, Αξιολόγηση, Απόσυρση,
Μηνύματα),
- να επικοινωνεί με τον αξιολογητή, για τυχόν διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας έκθεσης αξιολόγησης.
γ. Το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής δύναται
να είναι:
- πρόταση προς υπαγωγή ή προς υπαγωγή με διαφορετικούς όρους σε σχέση με το αίτημα υπαγωγής όπως
αρχικώς υποβλήθηκε,
- πρόταση προς απόρριψη για λόγους που άπτονται
του ελέγχου νομιμότητας ή και της αξιολόγησης εύλογου
κόστους και του ελέγχου δεικτών βαθμολογίας.
Βάσει του ως άνω αποτελέσματος, ακολουθείται η
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία
προκήρυξη.
Άρθρο 3
Κανονισμός Λειτουργίας
α. Τα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν για τη μεταξύ
τους κατανομή του ελέγχου των υποβεβλημένων εκθέσεων αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται
να υποστηρίζονται στο έργο τους από τους ειδικούς
εισηγητές.
β. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η συχνότητα
και ο αριθμός των οποίων συναρτάται με το πλήθος των
προς έλεγχο αξιολογήσεων, τα οριζόμενα μέλη, διατυπώνουν τις απόψεις των επί της ορθότητας της αξιολόγησης
εκάστης επενδυτικής πρότασης. Η Επιτροπή αποφασίζει
ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
γ. Στο τέλος εκάστης συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό με υπογραφή όλων των μελών της Επιτροπής. Στο
πρακτικό γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα του ελέγχου
της αξιολόγησης και καταγράφονται τυχόν επιφυλάξεις
από τα μέλη της. Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ και ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία προκήρυξη.
δ. Το σύνολο της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης της αξιολόγησης από την Επιτροπή της απόφασης
αυτής πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής του ΠΣΚΕ.
Άρθρο 4
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. 267
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ογδόντα
οκτώ (88) διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το δεύτερο (Β) εξάμηνο έτους
2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α'324)
και του άρθρου 4 του π. δ. 238/2003 (Α' 214).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α'
176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μετά ρ ρυθμίσεων».
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών-Γ.Λ.Κ.-Γεν. Δνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής με θέμα: «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015 (Α' 176)».
4. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., για τους παρακάτω αναφερομένους
λόγους:
α. Όπως γνωρίζετε με την υπ' αριθμ. 408/27-12-2016
(ΦΕΚ 182/Β'/27-1-2017 κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μεταφέρθηκαν και κατανεμήθηκαν στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από 1/1/2017 όλες οι
αρμοδιότητες του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014.
Για το λόγο αυτό αυξήθηκε υπέρμετρα ο φόρτος εργασίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς
το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή κλήθηκε να
ανταποκριθεί εκτός των αρμοδιοτήτων που είχε μέχρι τις
31/12/2016 και στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν
και αφορούν στην εκκαθάριση των δαπανών και στην
πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων.
Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Α' εξαμήνου του τρέχοντος έτους από τα στατιστικά στοιχεία του πληροφοριακού προγράμματος SAP του Υπουργείου Οικονομικών
οι εκδοθείσες πράξεις ανέρχονται σε 2.224 και τα εξοφληθέντα εντάλματα σε 1.815 ενώ και για το Β' εξάμηνο
αναμένεται ακόμη μεγαλύτερος όγκος στοιχείων, που θα
συμπληρωθεί με τις αναγκαίες εργασίες της κατάρτισης
του προϋπολογισμού έτους 2018 και της κατανομής των
πιστώσεων του Φορέα σε επιμέρους μείζονες κατηγορίες
και ΚΑΕ, τις διαδικασίες για το κλείσιμο του οικονομικού
έτους και την εξόφληση εντός αυτού των εκδοθέντων
χρηματικών ενταλμάτων προς αποφυγή δημιουργίας
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την ενημέρωση, στη
συνέχεια, με ηλεκτρονικό αρχείο της εφαρμογής της
ΓΓΠΣ με τα στοιχεία των δικαιούχων επιτηδευματιών και

33837

ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληρωμές του Φορέα
προς αυτούς και τους παρακρατηθέντες φόρους.
β. Η συνεχής διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ν.Σ.Κ.,
σε συνδυασμό με ρυθμίσεις, οι οποίες επιτάσσουν την
ταχύτερη διαβίβαση των δικογράφων, επηρεάζει αντίστοιχα και το διοικητικό έργο, επιτείνοντας τις καθημερινές ανάγκες, οι οποίες είναι απρόβλεπτες στο χρόνο
εμφάνισης και στην ένταση και βαίνουν αυξανόμενες,
καθώς σε συνέχεια νομοθετικών πρωτοβουλιών, που
αναλαμβάνονται από τη Διοίκηση, προβλέπονται ενέργειες από την πλευρά του Ν.Σ.Κ., σε ασφυκτικά χρονικά
περιθώρια. Πρόσφατο παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015) για σύντμηση των προθεσμιών στις αγωγές που δικάζονται με
τακτική διαδικασία, που είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση εργασίας προς άμεση διεκπεραίωση σε όλους
τους Σχηματισμούς των Πολιτικών Δικαστηρίων.
γ. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της μαζικής κατάθεσης χιλιάδων αιτήσεων πολιτών (διακοπή παραγραφής,
αγωγές, προσφυγές, επιδόματα, διεκδίκηση αναδρομικών κ.λπ.). Κατά την παρούσα περίοδο κατατίθενται μαζικά αιτήσεις για την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις,
περί προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 3869/2010).
Επί αρκετές ημέρες, στο αρμόδιο Γραφείο Β3 (Σχηματισμός Διαφορών Δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων)
εισέρχονται σωρεία αιτήσεων για άμεση διεκπεραίωση,
λόγων των στενών δικονομικών προθεσμιών. Η διεκπεραίωση μάλιστα αυτή δεν είναι παρά η απαρχή ενός
κύκλου ενεργειών που ακολουθούν, αφού οι υποθέσεις
επανέρχονται στην Υπηρεσία μετά τον ορισμό δικασίμου, την άσκηση ενδίκων μέσων κ.λπ.
δ. Ως προς τη διοικητική στελέχωση, στις συνήθεις ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, απουσίες με άδεια κύησης, ανατροφής τέκνων,
μακροχρόνιες αναρρωτικές και άδειες άνευ αποδοχών,
προστέθηκε και η διάθεση υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ. προς
ενίσχυση των Γραφείων Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Οικονομικών και του Ειδικού Γραφείου Ν.Σ. Φορολογίας, γεγονός, το οποίο επιβάρυνε ακόμη περισσότερο
την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Η συσσώρευση εργασίας προς άμεση διεκπεραίωση σε όλους τους Σχηματισμούς των Πολιτικών Δικαστηρίων, λόγω των σύντομων
δικαστικών προθεσμιών, επιβάλλει την άμεση - και πέραν
του ωραρίου - διεκπεραίωση της εργασίας.
5. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανωτέρω αναφερόμενης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, για το δεύτερο (Β') εξάμηνο του τρέχοντος
έτους (εξαιρουμένου του Αυγούστου), η οποία ανέρχεται
στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα
ευρώ και είκοσι λεπτών (46.609,20 € ), θα βαρύνει τον
ειδικό φορέα 23/630 και τον ΚΑΕ 0511, έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, οικονομικού έτους 2017.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ν.Σ.Κ. 108536/20-7-2017, Α.Δ.Α:
ΩΣΟΘΟΡΡΕ-Ζ97 (α/α 58087/21-7-2017) απόφαση για τη
δέσμευση πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., συνολικού ύψους σαράντα έξι χιλιάδων
εξακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (46.609,20 €),
αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
εκατόν είκοσι (120) ωρών για έκαστο εκ των δέκα επτά
(17) διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., και μέχρι ογδόντα πέντε (85)
ωρών για έκαστο εκ των εβδομήντα ενός (71) διοικητικών υπαλλήλων, που απασχολούνται στις υπόλοιπες δομές, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα για το δεύτερο
(Β') εξάμηνο του έτους 2017.
Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά τις
εργάσιμες ημέρες, σε συνέχεια του κανονικού ωραρίου
και κατά τις απογευματινές ώρες. Η Υπηρεσία θα συντάξει ονομαστικό πίνακα των συμμετεχόντων υπαλλήλων
και τον έλεγχο, για την παρουσία και απόδοσή τους, θα
έχουν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπερωριακής εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (46.609,20€ ) και
θα βαρύνει την πίστωση που έχει ήδη προβλεφθεί και
για την οποία δαπάνη βεβαιώνεται ότι υπάρχει συνολικά εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας, και ειδικότερα στον ειδικό φορέα 23/630
και στον ΚΑΕ 0511 σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (46.609,20 € ) οικονομικού
έτους 2017, με ποσοστό διάθεσης 100% του τρέχοντος
έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26964
(3)
Σύσταση- Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 221 του Γ' μέρους του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του αρθρ. 93 του ν. 4368/2016 (Α' 21) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
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ε) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
στ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
ζ) του π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α'/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
η) του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α'/
04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,..., μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... Δικτύων»,
θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ. 1509/20.1.2017
(ΦΕΚ 171/Β/26.1.2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
3. Την αριθ. οικ. 3936/16697/15.7.1997 (Β' 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών - διαδικασία
ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων
για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β' 2014) και
ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β' 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧΜΛΙ) αποφάσεις.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α.1 Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τριμελή (3) επιτροπή που
αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής
Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών
της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και
λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών συντήρησης - επισκευής,
καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών
και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων, τόσο αυτών που
τοποθετούνται στα αυτοκίνητα-οχήματα από ιδιωτικά
συνεργεία, όσο και αυτών που προμηθεύεται η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τμήμα Πολιτικής - Εποπτείας Κρατικών
Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών) για τις ανάγκες της.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.
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4. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια.
Β. 1. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της 3μελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησηςεπισκευής, καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών,
λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτωνοχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Δημοσθένη Θωμά, μόνιμο υπάλληλο με Α' βαθμό
του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρο, με
αναπληρωτή τον Θεόδωρο Βασιλάκο, μόνιμο υπάλληλο
με Α' βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
β) Παύλο Παρασκευόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με Α'
βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Μέλος,
με αναπληρωτή το Βασίλειο Ζάραγκα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α'
βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.
γ) Σεραφείμ Τσιρίγκα, μόνιμο υπάλληλο με Α' βαθμό
του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Νιάκο, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου με Α' βαθμό εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.
2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Παπαδούλη, μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό του κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με χρέη αναπληρωτή ένα από τα
μέλη της Επιτροπής.
3. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από
την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,17 Αυγούστου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/2017/ΑΠΠ
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
«ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
16-12-2015/τ. Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
2) του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές»,
3) των άρθρων 17,18,19 και 21 του ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν (ΦΕΚ
28/τ.Α/3.3.1994),
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4) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/ τ.Α' /28-12-2009),
5) των άρθρων 36 και 40 παρ. 4 και 6 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/27-10-2011/Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» με
τα οποία προστέθηκαν αρμοδιότητες στο ΑΣΕΠ,
6) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του ν. 3839/2010 (ΕΙΣΕΠ),
7) τις λοιπές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ
28/τ.Α/3.3.1994).
Β) Την υπ' αριθμ. 42948/11.12.2003 κανονιστική απόφαση του Υπουργού Εσ.ΔΔ και Α. (ΦΕΚ 1854/Β/11.12.2003),
όπως ισχύει.
Γ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/τ.Β/
18.7.2003).
Δ) Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ (2017), Ειδικός φορέας 05-620, ΚΑΕ
0511-αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, συνολικού
ύψους 310.000,00€.
Ε) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη μέχρι εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000€), η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού φορέα 05-620.
ΣΤ) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με αρ. πρωτ.: α) 69/
19-12-2016, ΑΔΑ 78ΛΚ6Η6-Ο87, ύψους διακοσίων
σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000€) και β) 65321/06/2017, ΑΔΑ 6ΗΡΠ6Η6-Η04, ύψους εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000€) για αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0511 (Φ.05-ΕΦ 620), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης διακοσίων τριάντα επτά (237) υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 18.960 ώρες
{237X20X4} συνολικά, από την 01 Σεπτεμβρίου μέχρι και
την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης,
Α) που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων:
1) Του άρθ. 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για:
• Α) την εξέταση αιτήσεων θεραπείας και αναπληρώσεις του διαγωνισμού για την πλήρωση 32 θέσεων κλάδου ΠΕ εναέριας κυκλοφορίας, (Προκήρυξη 1 Γ/2015).
• Β) τις αναπληρώσεις γραπτού διαγωνισμού 1 Γ/2008.
• Γ) την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας επιλαχόντων και αναπληρώσεις του γραπτού διαγωνισμού 1998
(προκ. 2ΕΓ/2016).
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2) Του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις
διαδικασίες:
• Α) αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέων και
εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο παλαιοτέρων
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι
πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, των οποίων εκκρεμούσαν οι διορισμοί και για τους οποίους εκδόθηκε πρόσφατα η απαιτούμενη απόφαση κατανομής του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (τ. Α'
φ.40) όπως ισχύει,
• Β) αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέων ή
προσληπτέων και εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο
πλαίσιο προκηρύξεων των ετών 2014 έως και 2017 (1Κ7Κ/2014,1Κ - 5Κ/2015,1Κ - 6Κ/2016, 2Κ και 4Κ 2017),
• Γ) υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 9Κ -11Κ /2017,
παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών 8Κ -11 Κ/2017,
• Δ) έκδοσης προσωρινών αποτελεσμάτων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2016
και των προκηρύξεων 1Κ/2017, 3Κ/2017, 5Κ/2017 έως
και 9Κ/2017,
• Ε) εξέτασης ενστάσεων για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ στο πλαίσιο
των προκηρύξεων 7Κ/2016, 1Κ/2017 έως και 5Κ/2017.
3) Του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για
την επεξεργασία και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης:
• Α) 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (3Ε/2016).
• Β) 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (1Ε/2017).
• Γ) 6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), 1 θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού στο
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης..(2Ε/2017).
• Δ) 4 υπαλλήλων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ στα γνωστικά αντικείμενα «Πληροφορική», «Εργασιακή/Οργανωσιακή Ψυχολογία», «Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα» και
«Διοικητικό Δίκαιο». (3Ε/2017).
4) Του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 για τις διαδικασίες
αναπλήρωσης τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και
ΤΕ σε Δήμους της χώρας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, (προκήρυξη 1 Δ/2015).
5) Του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 ΦΕΚ 81 τ.Α/
04.04.2005, όπως ισχύει για την κωδικοποίηση ειδικοτήτων και θέσεων, ένταξη στο Ο.Π.Σ. και την κατάρτιση
πινάκων κατάταξης για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού από τις Υ.ΠΕ.
6) Των άρθρων 1 έως 13 του ν. 4369/2016 ΦΕΚ 33Α' όπως
ισχύει, για τις διαδικασίες εγγραφής και τήρησης Εθνικού
Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
7) Του άρθ. 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, κ.λπ.
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8) Του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή
έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων, με
την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο πινάκων και
ενστάσεων, του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε' και κ')
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί
προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των
Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ' άτομο».
9) Του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110Α)
όπως ισχύει, για την εξέταση ενστάσεων και αιτήσεων
θεραπείας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
10) Του άρθ. 63 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού στις Κεντρικές ή Αποκεντρωμένες
Υπηρεσίες των Υπουργείων ή τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τα Ν.Π.Ι.Δ.
που εποπτεύονται από τα Υπουργεία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για
ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.
11) Του άρθ. 74 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ».
Β) Το γεγονός ότι το προσωπικό της υπηρεσίας εργάζεται επί αιτημάτων που έχουν αποσταλεί στο ΑΣΕΠ και
η αρμόδια Διεύθυνση βρίσκεται σε επικοινωνία με τους
κατωτέρω φορείς, για την έκδοση προκηρύξεων, όπως:
1. Προκήρυξη για την πλήρωση 26 θέσεων (1 ΠΕ και
25 ΔΕ) στην ΔΕΗ (12Κ/2017).
2. Προκήρυξη για την πλήρωση 68 θέσεων ΠΕ,ΤΕ ,ΔΕ
και ΥΕ του Υπουργείου Πολιτισμού (Κρατική σχολή Ορχηστρικής τέχνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, Κεντρική Υπηρεσία και Μουσείο της
Ακρόπολης).
3. Προκήρυξη για την πλήρωση 8 θέσεων ΠΕ Ιατρών
στην ΑΕΜΥ Α.Ε, του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής
και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για 15 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για 3 θέσεις ΠΕ και
ΔΕ κατηγορίας και της ΑΑΔΕ για 27 θέσεις του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής,
ενώ έχουν ενταχθεί σε σχέδιο προκήρυξης και είναι σε
τελικό στάδιο επεξεργασίας από τη Διεύθυνση Προκηρύξεων αιτήματα από διάφορους φορείς για 100 θέσεις
ΥΕ Κατηγορίας και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ 230 θέσεις των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ.
Γ) Επίσης το ΑΣΕΠ:
1. Εγκρίνει τις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ και
διενεργεί έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής
ωφελουμένων από αυτές, για διάφορους φορείς οι οποίοι αποστέλλουν σχετικά ερωτήματα.
2. Εγκρίνει «Ανακοινώσεις» για κάλυψη θέσεων σε διάφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 ως ισχύει ή
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ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21
του ν. 2190/1994, ως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ΣΜΕ ότι πρόκειται
για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και,
3. εξετάζει ενστάσεις επί προκηρύξεων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3812/2009.
Δ) Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε-
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γραμμένης στον Κ.Α.Ε. 0511 πίστωσης του προϋπολογισμού του ΑΣΕΠ (Ειδ. φ.05-620) οικ. έτους 2017.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02029813008170008*

