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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/24529/0022 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 

414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

3. Την υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 414) 
Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση 
του Υπ. Εσωτερικών Ν. Γενιάς».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορι−
σμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών...και 
Υφυπουργών» και του π.δ. 116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό 
να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
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Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 
2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α. προστίθεται εδά−
φιο ως εξής:

«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας 
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικη−
τικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά 
αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υπο−
βολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτ−
λου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω 
τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρό−
σληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι 
ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για 
την πρόσληψη αυτών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 
(ΦΕΚ Β΄) κ.υ.α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 2/25534/0026 (2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/30.1.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 149).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276), 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
24 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), 

β) των άρθρων 23, 26 και 28 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(Α΄ 98),

δ) του π.δ/τος 155/2013 «Τροποποίηση του υπ’ αριθ. 
151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών 
ενταλμάτων από της Υ.Δ.Ε.» (Α΄ 245).

2. Την υπ’ αριθ. 2/107929/0026/1−12−2013 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λε−
πτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από 
της Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» (Β΄ 3172).

3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισμό 
της διαδικασίας καταβολής της έκτακτης παροχής της 
παρ. 9 του αρθ. 5 του ν. 3620/2007 μετά την εφαρμογή 
των διατάξεων του αρθ. 28 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και την 
εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
2/1601/0022/30.1.2008 κοινή απόφασή μας (Β΄ 149) όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/57417/0022/4−5−2009 (Β΄ 
866), 2/38031/0022/7−6−2010 (Β΄ 898) και 2/29841/0022/
18−6−2013 (Β΄ 1493) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

Στην παρ. 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η καταβολή της 5ης δόσης της ανωτέρω έκτα−

κτης παροχής, καθώς και τυχόν απλήρωτων υπολοίπων 
προηγούμενων δόσεων στους προαναφερόμενους δικαι−
ούχους θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

α) για τους εν ενεργεία, με μισθοδοτικές καταστάσεις 
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.),

β) για τους συνταξιούχους και τους τυχόν κληρονόμους 
των δικαιούχων με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται, 
όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς από την Υπη−
ρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
για δε τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από 
την Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.959.1/15/842474/Σ.2273 (3)
Επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/ΜΤΣ) από το Νοση−
λευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), 
για το έτος 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ΑΝ 1137/46 

«Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των αφορωσών το 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα του ΜΤΣ» (ΦΕΚ Α΄ 113).

(2) Της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2109/92 «Ρύθ−
μιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων 
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205).

(3) Του άρθρου 25 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λει−
τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

(4) Του Π.Δ. 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄ 241).

(5) Των άρθρων 48 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίη−
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

β. Το υπ’ αριθμ. 1205/8/8−3−2013 Πρακτικό του ΔΣ του 
ΝΙΜΤΣ.

γ. Την υπ’ αρ. Υ48/9.7.2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄ 2105).

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΝΙΜΤΣ ύψους 49.600 ευρώ. Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 2492 του Π/Υ του ΝΙΜΤΣ, οικονομικού έτους 2014, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1205/8/8−3−2013 Πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ που αφορά στην 
επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΜΤΣ 
(ΤΑΥ/ΜΤΣ), για το έτος 2013, με το ποσό των 49.600 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 9065 (4)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός 

υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρ−
βαση αυτής, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Σταδίου Ειρήνης 
και Φιλίας «ΣΕΦ», έτους 2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερ−

νητικά Όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ. 2 
περ. ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β) Του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α΄) «Αναμόρ−
φωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» με 
το οποίο συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ».

2. Τις παρ. 1 και 2 του αρθρ. 23,του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη 
δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 58 της υπ’ αριθμ. 14487/08−05−1989 (ΦΕΚ 346 
Β΄) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Πολιτισμού «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σταδίου 
Ειρήνης και Φιλίας».

4. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 
του αρθρ. 45, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).

5. Την περ. 12, της υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ, του 
άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016». 

6. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 − Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης [...] αντιστοίχως». 

7. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/ 
15269/892/03−07−2013 (ΦΕΚ 1655 Β΄) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό».

9. Τις αυξημένες ανάγκες του Σ.Ε.Φ. σε προσωπικό, για 
την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκαταστά−
σεων, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. Φ5/70731/16−12−2013 
συνημμένο έγγραφο του Σ.Ε.Φ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 34.000,00€ ευ−
ρώ−κατά προσέγγιση−σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Σ.Ε.Φ., ΚΑΕ 2599, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει, η έως 31−12−2014 
πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης, πέντε (5) 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, για πενήντα (50) υπαλλήλους 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΣΕΦ. 

Η δαπάνη ύψους 12.000,00€ ευρώ, θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Σ.Ε.Φ.

Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει, τρεις (3) ώρες μη−
νιαίως για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση έως 31−12−2014, 
κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες και τρεις (3) 
ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο κατά τις νυχτερινές 
ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για πενήντα (50) υπαλλήλους του Σ.Ε.Φ. με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, ως εξής:

α/α ΑΤΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ−ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΑ (σύνολο 

ωρών/ μήνα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
(σύνολο 

ωρών/μήνα)

1 50 150 −

2 50 − 150

Η δαπάνη ύψους 22.000,00 € ευρώ, θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Σ.Ε.Φ. 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα ανωτέρω ανήκει 
στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: ΠΕ Αρχιτεκτό−
νων, ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Ιατρών, TE 
Ηλεκτρονικών, TE Νοσηλευτών, TE Φυσιοθεραπευτών, 
TE Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, 
ΔΕ Τεχνικών, ΥΕ Θυρωρών−Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων, ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Πρασίνου και ΥΕ 
Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες του νομι−
κού προσώπου, με ευθύνη και απόφαση των Επιτροπών 
Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς και ο 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 9060 (5)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός 

υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ 
υπέρβαση αυτής, των εργαζομένων των Γυμναστηρί−
ων Εθνικής Σημασίας που εποπτεύονται από τη Γενι−
κή Γραμματεία Αθλητισμού, έτους 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερνη−
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τικά Όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ. 2 περ. 
ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) Του ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Περί Γυμναστηρίων και 
ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν 
αθλητισμόν», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 
2 του ν. 1070/1980 (ΦΕΚ 204 Α΄) «περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θε−
μάτων».

γ) Του π.δ. 53/1998(ΦΕΚ 53 Α΄) «Διατήρηση εποπτείας 
Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

δ) Του άρθρου 75 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις». 

ε) Του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α΄) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 

2. Το άρθρο 1 «Ημέρες Λειτουργίας» και «Ωράριο Υπαλλή−
λων» της υπ’ αριθμ. 17112/23−06−2000 (ΦΕΚ 847 Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον «Κανονισμό 
Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων 
της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

3. Τις παρ. 1 και 2, του αρθρ. 23, του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 
195 Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγ−
χος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις».

4. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 
του αρθρ. 45, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄). 

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Περί 
καθορισμού αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργα−
σίας ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA».

6. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης[...]αντιστοίχως».

7. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/ 18350/ 
15269/892/03−07−2013 (ΦΕΚ 1655 Β΄)απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό».

9. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ−
μναστηρίων Εθνικής Σημασίας που προκύπτουν από τη 
χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή 
προπονήσεων, τοπικών αγώνων και Πανελληνίων Πρωτα−
θλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες πέραν του κανονι−
κού ωραρίου, καθ’ όλες τις ημέρες του μήνα.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 224.000,00 ευ−
ρώ−κατά προσέγγιση−σε βάρος του προϋπολογισμού των 
Εθνικών Γυμναστηρίων ΚΑΕ 2482, όπου υπάρχουν εγγε−
γραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει, η υπερωριακή απα−
σχόληση έως 31−12−2014 και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο, για εκατόν δώδεκα (112) μόνιμους και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρό−
νου υπαλλήλους, των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ.:

ΕΘΝΙΚΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟ−

ΛΟ

1. Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 2 14

2. Ε.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 8 31

3. Ε.Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 10

4. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Ε.Α.Κ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 5

5. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 8 8

6. Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9 9

7. Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ» 2 1 3

8. Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ 3 3

9. Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 10 3 13

10. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 2 14 16

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 112

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 111.000,00 ευρώ

Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει, και μέχρι 16 ώρες 
μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση έως 31−12−
2014, κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις 
νυχτερινές ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για εκατόν εξήντα τέσσερις (164) μόνιμους και 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορι−
σμένου Χρόνου υπαλλήλους, των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής:

α) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μέχρι 16 ώρες 
μηνιαίως για κάθε υπάλληλο πέραν της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες:

ΕΘΝΙΚΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟ−

ΛΟ

1. Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 2 14

2. Ε.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 8 31

3. Ε.Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 10

4. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Ε.Α.Κ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 5

5. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 8 8

6. Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9 9

7. Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ» 2 1 3

8. Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ 3 3

9. Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 10 3 13

10. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 2 14 16

11. Ε.Α.Ν.Κ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 47 5 52

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 164

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 94.000,00 ευρώ

β) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι 16 ώρες 
μηνιαίως για κάθε υπάλληλο κατά τις νυχτερινές ώρες, πέ−
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ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για συνο−
λικά σαράντα έξι (46) άτομα, όπως αναλύονται παρακάτω:

Α/Α ΕΘΝΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1 Ε.Α.Κ.Ν. 
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

12 άτομα χ 192 
ώρες 2.304 6.000

2 Ε.Α.Κ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 άτομα χ 192 
ώρες 576 1.500

3
ΠΑΠΑΧΑΡΑ−
ΛΑΜΠΕΙΟ Ε.Σ. 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

3 άτομα χ 176 
ώρες 528 1.000

4 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ  9 άτομα χ 150 
ώρες 1.350 3.780

5

ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟ−
ΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙ−
ΛΙΤΣΑΣ 

8 άτομα χ 150 
ώρες 1.200 5.200

6
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ

2 άτομα χ 48 
ώρες 

2 άτομα χ 16 
ώρες 

2 άτομα χ 24 
ώρες

176 726

7 Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5 άτομα χ 192 
ώρες 960 1.000

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 46

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 19.000,00 ευρώ

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α, Β (α,β) δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 224.000,00 ευρώ, και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
θα γίνει με ευθύνη και απόφαση των Επιτροπών Διοίκησης, 
στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο 
των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς και ο υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 9066 (6)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός 

υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσι−
μες ημέρες και νυκτερινές ώρες, είτε προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε 
καθ’ υπέρβαση αυτής, για το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Ολυ−
μπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης», 
έτους 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερνη−

τικά Όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ. 2 περ. 

ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) των άρθρων 12, 15 και 16 του ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α΄) 
«Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλη−
τικούς χώρους και άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 77 της υπ’ αριθμ. 999/15−1−1988 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουρ−
γίας του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»» (ΦΕΚ 37 Β΄).

2. Τις παρ. 1 και 2, του αρθρ. 23, του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 
195 Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγ−
χος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις».

3. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 
του αρθρ. 45, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).

4. Την περ. 12, της υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ, του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016».

5. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 − Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης[...]αντιστοίχως».

6. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/ 
18350/15269/892/03−07−2013 (ΦΕΚ 1655 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό».

8. Τις αυξημένες ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. σε προσωπικό, για 
την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκαταστάσε−
ων συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Κ.Α.Ε., στο οποίο ανή−
κει και το Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης, όπως 
προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 1/7515/13−12−2013 και 1/206/14−
01−2014 συνημμένα έγγραφα του Ο.Α.Κ.Α., ΚΑΕ 2599.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 386.160,00€ ευρώ, σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει, η έως 31−12−2014 
πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης, είκοσι (20) 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, για εκατόν εξήντα πέντε (165) 
υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ο.Α.Κ.Α. 

Η δαπάνη ύψους 198.000,00€ ευρώ, θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Ο.Α.Κ.Α.

Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
20 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει, και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες 
μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση έως 31−12−2014, 
κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας, για τους υπαλλήλους του Ο.Α.Κ.Α. με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, ως εξής:

α/α ΑΤΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ−ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΑ (σύνολο 

ωρών/μήνα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (σύνο−
λο ωρών/μήνα)

1 70 1.120 −

2 60 − 960
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Η δαπάνη ύψους 188.160,00€ ευρώ, θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό του Ο.Α.Κ.Α. Το προσωπικό που θα απασχολη−
θεί στα ανωτέρω ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες και 
κλάδους: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Φαρμακευτικής, ΠΕ 
Πληροφορικής, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Γεω−
λόγων, TE Διοικητικού−Λογιστικού, TE Τεχνολογικών Εφαρ−
μογών, TE Φυσικοθεραπείας, TE Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ 
Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικού, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών 
Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Κηπουρών, ΔΕ Ανθοκομί−
ας και ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων, ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας/ΥΕ Εργατών και ΥΕ Εργατών 
Πρασίνου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προ−
σωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες 
του νομικού προσώπου, με ευθύνη και απόφαση των Επι−
τροπών Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το 
ακριβές αντικείμενο εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.26536 (7)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουργήμα−

τος του Δικηγόρου, υπαλλήλου που υπηρετεί σε θέση 
της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005, στο Γρα−
φείο του Υπουργού Υγείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/10−3−2000), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, 

β) του Π.Δ. 63/22005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005), άρθρο 57 παρ. 8γ΄ και 55 κ 56 αυτού, 

γ) του Π.Δ. 65/27−6−2011 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011),

δ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013), Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. 115264/12−12−2013 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με την οποία προσλήφθηκε η Μερόπη 
Αθανασά του Δημητρίου, Δικηγόρος, σε θέση της παρ. 9 
του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 639/ΥΟΔΔ/23−12−2013).

3. Την υπ’ αριθ. 53/2003 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

1. Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του 
λειτουργήματος του Δικηγόρου, της Μερόπης Αθανασά 
του Δημητρίου, (ΑΔΤ: Χ 133107), Δικηγόρου, από 25−10−2013, 
ημερομηνία πρόσληψης αυτής, η οποία προσλήφθηκε με 
την ΔΥ1α/Γ.Π. 115264/12−12−2013 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ 639/ΥΟΔΔ/23−12−2013) σε θέση της παρ. 9 
του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 18657 (8)
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στην ειδικότητα της 

Καρδιολογίας από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού 
Νοσοκομείου ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α 258),
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α105), όπως επαναφέρθηκαν σε 
ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 «Απο−
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34),

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγείας» 
(ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρο−
νισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των 
υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165),

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λειτουρ−
γία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν. 
3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31),

ε. του Π.Δ 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός, ότι από 
την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα 
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 1642 
Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 6161/30−
10−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
(ΦΕΚ 2761 Β΄) και ισχύει σήμερα.

3. Το υπ’ αρ. ΔΠΑΠ27143/27−12−2012 έγγραφο της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 796/7−2−2014 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ με την 
οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στην 
ειδικότητα της Καρδιολογίας από το Καρδιολογικό Τμήμα 
του Γενικού Νοσοκομείου ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
κατά δύο (2) έτη ήτοι από ένα (1) έτος (που ισχύει από 
το 1991) σε τρία (3) έτη συνολικά, καθώς θεωρείται ότι το 
Νοσοκομείο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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    Αριθμ. 9727/204 (9)
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας 

υποχρεωτικής αργίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 

1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5−7−2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2014 ως ημέρα υποχρεω−
τικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 
γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20605 (10)

Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος και β) του άρθρου 

3 του ν. 345/1976(Α΄ 141).
2. Το υπ’ αριθμ. 124/12−11−2013 έγγραφο του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου με το οποίο μας ζητήθηκε ο ορισμός 
των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ. για τη διετία 2014−2015.

3. Τις υπ’ αριθμ. 3/2014 και 5/2014 αποφάσεις του Ανω−
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.

4. Την υπ’ αριθμ. 195/2013 απόφαση του Ανωτάτου Δι−
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί−
ου για το χρονικό διάστημα από 1−1−2014 έως 31−12−2015 τους 
παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το 
έργο τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους:

Α) 1) Σουλτάνα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, 2) Χρι−
στιάννα Μπολόφη του Φωτίου, 3) Ιωάννη Δημητρακόπου−
λο του Γεωργίου, 4) Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη του Ιωάννη, 
5) Ανδρέα Σκούφαλο του Αδαμαντίου, 6) Ελένη Μουργιά 
του Δημητρίου, 7) Θεοδώρα Ζιάμου του Θεοδώρου και 8) 
Ελευθέριο Μελισσαρίδη του Νικολάου, Παρέδρους του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και

1) Αναστασία Μουζάκη του Ανάργυρου, 2) Άννα Φωτοπού−
λου − Ιωάννου του Κυριάκου, 3) Ιωάννη Δουρουκλάκη του 

Αθανασίου, 4) Μαρουλιώ Δαβίου − Απέργη του Νικολάου, 
5) Γεωργία Κατσιμαγκλή του Γεωργίου, 6) Διονύσιο Παλ−
λαδινό του Γεωργίου, 7) Νικόλαο Σαλάτα του Χρήστου και 
8) Ευφροσύνη Σακελλαρίου του Σταύρου, Εφέτες Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F
   Αριθμ. 6153/394 (11)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και Λειτουργίας 

τις Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναι−
κών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
5. Την υπ’ αριθμ. 40/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Δήμου Ρόδου η οποία μας διαβιβάστηκε με το 
υπ’ αριθμ. 2/10087/29−01−2014 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λει−
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες του Ξενώνα Φιλο−
ξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, για τη 
διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας του Ξενώνα, όλο 
το εικοσιτετράωρο και για λόγους προστασίας και ασφά−
λειας των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
4.200,00 € περίπου για το προσωπικό (φύλακες του ξενώ−
να) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε βάρος του προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ρόδου που θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15−7341.0010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 26 Μαρτίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F

    Αριθμ. οικ.115929(1217) (12)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις απογευματι−

νές ώρες με αμοιβή για τέσσερις (4) οδηγούς της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Πιερίας για το έτος 2014.

  O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 

87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/99 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
Μονιμοποίηση Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλλες 
διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4038/12 
(ΦΕΚ 14/2−2−2012 τ. Α΄), του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−2012 
τ.Α΄) και του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αρ. 1064/7−1−2013 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θρά−
κης «Επικύρωση Εκλογής Νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 22043(4139)/5−11−2013 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθμ. 106297(2350)/20−03−2013 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/τ. 
Β΄/26−03−2013) περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά−
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Το γεγονός ότι,το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
(5.000 ευρώ) θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας για την Π.Ε. Πιερίας οικονομικού έτους 
2014 σε βάρος του ΚΑΕ 02.10.04.721.0511.01, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή ερ−
γασία υπαλλήλων της Π.Ε. Πιερίας του κλάδου ΔΕ 
Οδηγών και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την 
αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών (έκτα−

κτες υπηρε σιακές ανάγκες μετακίνησης των οδηγών 
Αντιπεριφερειάρχη).

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό 
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για το έτος 2014 για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση έως 31.12.2014.

Ορίζουμε ότι:
α) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφερειακής Ενό−

τητας Πιερίας που θα απασχοληθεί είναι τέσσερις (4) 
υπάλληλοι.

β) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώ−
τερο όριο 20 απογευματινές ώρες το μήνα.

γ) Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ο 
κλάδος και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά την προ−
σφορά υπερωριακής απασχόλησης το χρονικό διάστημα 
και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα κάθε μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελ−
τίο παρουσίας των υπαλλήλων στο οποίο θα αναγράφεται 
η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 24 Μαρτίου 2014 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης

Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ  
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