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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ6Α 1070505 ΕΞ 2014 (1)
Μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότη−

τας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Ατ−
τικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά στην Κτη−
ματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και ανακαθορισμός της 
εσωτερικής διάρθρωσης αυτής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της 

παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011, όπως προστέθη−
κε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) «Αντιμετώπιση 
της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
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και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 
του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες δι−
ατάξεις» και την παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 
(Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε−
σίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3 της υπο−
παραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−16», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υπο−
παραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) Των άρθρων 9, 16, 32, 96 και 328 του π.δ. 551/1988 
(Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομι−
κών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του άρθρου 20 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) «Αναμόρφω−
ση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δη−
μοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Του π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και 
Υφυπουργών».

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

2. Το αριθμ. Γ.Γ.Δ.Π. 00029/ΕΞ2014 ΕΜΠ/4−4−2014 έγγρα−
φο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σχετι−
κά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Κτηματικών 
Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής 

και Ν. Πειραιά στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και 
το από 8.4.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Γραφείου του ίδιου Γενικού Γραμματέα.

3.− Την ανάγκη ανακαθορισμού της διάρθρωσης των 
Κτηματικών Υπηρεσιών του νομού Αττικής, για λόγους 
βέλτιστης λειτουργίας των υπηρεσιών της, με σκοπό 
την καλύτερη οργάνωση και την ταχύτερη διεκπεραί−
ωση του συνόλου της διοικητικής ύλης που χειρίζονται.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋ−
πολογισμού, καθώς επέρχεται μείωση των οργανικών 
μονάδων, κατά τρείς (3) Διευθύνσεις και δέκα εννιά (19) 
Τμήματα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε, από 15.6.2014, την εσωτερική διάρ−
θρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ − Δημοσίων Κτημάτων,
β) Τμήμα Β΄ − Αιγιαλού και Παραλίας,
γ) Τμήμα Γ΄ − Απαλλοτριώσεων,
δ) Τμήμα Δ΄ − Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών,
ε) Τμήμα Ε΄ − Δικαστικό και Κοινωφελούς Περιουσίας 
στ) Τμήμα ΣΤ΄ − Τεχνικό.
2. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες Ν. Ανατολικής Αττικής, 

Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά παύουν να λειτουργούν 
από την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, 
από την οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον 
αρμοδιότητά τους στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθη−
νών και ασκείται από τα αντίστοιχα Τμήματα αυτής. 
Από την ίδια ημερομηνία παύει να λειτουργεί το Τμήμα 
Κοινωφελούς Περιουσίας της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Ν. Αθηνών και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο 
Τμήμα Δικαστικό και Κοινωφελούς Περιουσίας της ίδιας 
Κτηματικής Υπηρεσίας.

3. Από την ίδια ημερομηνία:
α) Οι οργανικές θέσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών 

Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά 
περιέρχονται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών, στην 
οποία μεταφέρεται η καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμο−
διότητά τους και αποτελούν οργανικές θέσεις αυτής.

β) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Κτηματικές Υπη−
ρεσίες, που παύουν να λειτουργούν, τοποθετείται στην 
Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών.

γ) η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης 
όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Κτηματικών Υπηρε−
σιών, που παύουν να λειτουργούν, καθώς και το φυσικό 
και ψηφιακό αρχείο αυτών περιέρχεται στην Κτηματική 
Υπηρεσία Ν. Αθηνών και του Τμήματος Κοινωφελούς 
Περιουσίας αυτής περιέρχεται στο Τμήμα Δικαστικό και 
Κοινωφελούς Περιούσιας της ίδιας Υπηρεσίας.

δ) Όλα τα εκδιδόμενα έγγραφα φέρουν την επωνυμία 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών.

4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων είναι υπεύθυ−
νος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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   Αριθμ. 2/34307/0004 (2)
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 2/4416/0004/17.1.2014 

(Β΄ 104) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επί−
τευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, 
παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροπο−

ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − 
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγί−
ανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Α΄ 180), όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 2 
του άρθρου 68 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163).

β) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Την ανάγκη προσδιορισμού του τρόπου, της διαδι−
κασίας και των οργάνων ελέγχου επίτευξης στόχων των 
Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, 
όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 
2/4416/0004/17.1.2014 (Β΄104) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και όργα−
να ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του 
άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει», ως 
ακολούθως:

1. Στην υποπαράγραφο Α της παρ. 1 του άρθρου 2 
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

« ζ. Ποσοστό απόκλισης μεταξύ προγραμματισμένων 
και υλοποιηθέντων στόχων κατά την εκτέλεση του 
Προϋπολογισμού.»

2. Η υποπαράγραφος α της παρ. 3 του άρθρου 2 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου γνωστοποιεί στην 4η 
Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους τα αποτελέ−
σματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν 
τεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με τη συμπλήρωση 
του «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ», του ιδίου, 
των προϊσταμένων Διεύθυνσης και των προϊσταμένων 
Τμημάτων. Ειδικά για τους προϊσταμένους των οργα−
νικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυ−
λακίου και Προϋπολογισμού το «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» συμπληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού και του Δελτίου Επίτευξης Στο−
χοθεσίας του τριμήνου αναφοράς.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 18239 (3)
Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου  της παρ. 1 του άρ−

θρου 12 της αρ. 28492/11−5−2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 

του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π. Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

4. Την αρ. 28492/11−5−2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων 
και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και 
τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης 
και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

5. Την αρ. 15693/18.04.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1096) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της αριθ. 28492/ 
11−05−2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτε−
ρικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία 
των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, 
τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, ούτε επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ και των οικείων Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ−
θρου 12 της αρ. 28492/11−5−2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των προϋπο−
θέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατα−
σκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων 
και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειο−
δότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» 
όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 15693/18.04.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 1096) όμοια, ως εξής:

«Μέχρι τις 30.06.2014 οι δημοτικές αρχές οφείλουν να 
προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούν ήδη 
στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 12122 (4)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 

πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί−
ου δικαίου στο εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού με την επωνυμία «Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως ισχύει.

β) Της παρ. 2α− 2β και 3α του άρθρου 59 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Τροποποίηση της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», ιδίως του 
άρθρου 52, παρ. 2, περ.ια, υποπερίπτωση αα.

δ) Του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Περί γυμναστηρίων 
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό 
Αθλητισμό» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Ν. 1070/1980 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Περί λήψεως μέτρων αναπτύ−
ξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

ε) Του π.δ. 456/1988 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργάνωση και Λει−
τουργία Γυμναστηρίων».

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

ζ) Την υπ’ αρ. Δ 176/2013 γνωμοδότηση του Τμήμα−
τος Ε΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας για το σχέδιο 
διατάγματος του Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΔΔ 
«Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης».

2. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−

νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

3. 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».

4. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. 15/6/01−08−2013 (ΦΕΚ 2301 Β΄) Πράξη περί 
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσε−
ων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονί−
κης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011» , όπως ισχύει και του υπ’ αριθμ. Φ4/1528/ 
11.11.2013 εγγράφου τους.

6. Την εύρυθμη λειτουργία των Εθνικών Αθλητικών 
Κέντρων Θεσσαλονίκης και την αντιμετώπιση των  αυ−
ξημένων αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή προπονή−
σεων, τοπικών αγώνων και παγκοσμίων, πανευρωπαϊ−
κών, βαλκανικών, εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων, 
καθώς επίσης διοργανώσεων και συνεδρίων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση πενήντα ενός (51) και την διατήρηση 
ογδόντα οκτώ (88), επί συνόλου εκατόν τριάντα εννέα 
(139) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 
επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», το 
οποίο συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
59 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄). Οι ανωτέρω οργανικές 
θέσεις αφορούν κατηγορίες και κλάδους, στους οποίους 
οι κενές θέσεις υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που 
προβλέπονται στους Οργανισμούς (π.δ. 456/1988, ΦΕΚ 
180 Α΄)των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που 
καταργήθηκαν ως αυτοτελή και συγχωνεύθηκαν στον 
νέο φορέα, ήτοι «Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσ−
σαλονίκης», «Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονί−
κης», «Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλο−
νίκης» και «Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης». 
Η κατάργηση και διατήρηση έχει ως εξής:

ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 1
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 0 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 0 2
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 3 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 5 8
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ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 7 0 7
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ−ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 1 0 1
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 48 19 29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 38 19 19
ΦΥΛΑΚΩΝ−ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 12 2 10
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7 3 4
ΕΡΓΑΤΩΝ 1 0 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 139 51 88

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. 2028/58768 (5)
Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών 
Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2014 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ−

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 «Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέ−
ψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 
3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 15 της αριθ. 321815/29.8.2007 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημοσίας  Τάξης, 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα−
σιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα» (Β΄ 1773/4.9.2007).

δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 
200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως ισχύουν.

ε) Των άρθρων 21, 22 και 22Α του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

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

ζ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

2. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφω−
ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

4. Του άρθρου 26 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή 
κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών 
Διατάξεων» (Α΄ 70) και του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

5. Τον Κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 
2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (L 78/20.3.2013/σ. 41).

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
178/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63/4.3.2014/σ. 1).

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της 
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63/4.3.2014/σ. 53).

8. Το «Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και όπως εγκρίθηκε με τις αριθ. Ε (2006) 
6889/22/ΧΠ/2006 «για την έγκριση του προγράμματος 
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υποστήριξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου 
που καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία υπέρ 
των μικρών νησιών του Αιγαίου», Ε (2009) 2880/21.4.2009 
«σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του γενι−
κού προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου οι 
οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα σύμφωνα με το 
άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» και Ε (2010) 
9189/20.12.2010 «σχετικά με την έγκριση των τροποποι−
ήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά 
του Αιγαίου οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1914/2006 του Συμβουλίου» αποφάσεις της Επιτροπής, 
καθώς και με το Ares (2013) 3843380/19.12.2013 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/9.7.2012).

10. Την αριθ. 142/8003/24−01−2014/Ε.Α.Δ.:138 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ενός 
εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) Ευρώ 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 
110. − Κ.Α.Ε 5423− οικ. έτους 2014 για την "υλοποίηση 
του προγράμματος ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, για το έτος 2014".

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου πενήντα 
χιλιάδων (1.050.000,00) Ευρώ για το οικονομικό έτος 
2014, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5423/Ειδικός Φορέας 
29/110, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες συνολικού ύψους 
1.050.000,00 ευρώ για το έτος 2014, οι οποίες θα βα−
ρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθούν 
από τον ΚΑΕ 5423, φ. 29/110:

Α. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 547.000,00 Ευρώ (πεντακοσίων 
σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ): που αφορά την εθνική 
συμμετοχή στο συνολικό ποσό των 18.857.000,00 € για 
την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσω του προ−
γράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους.

Β. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 405.900,00 Ευρώ (τετρακοσίων 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ): για την πληρωμή 
του ΦΠΑ που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους 
δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης του ειδικού κα−
θεστώτος εφοδιασμών του ποσού των 5.470.000 Ευρώ 
και στους δικαιούχους του μέτρου της τεχνικής βοή−
θειας του ποσού των 150.000 ευρώ, του Προγράμματος 
των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 97.100,00 Ευρώ (ενενήντα επτά χι−
λιάδων εκατό ευρώ): για την πληρωμή των οδοιπορικών 
εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα 
διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νομοθεσία 
επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των μικρών 
νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Άρθρο 2

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κατανέμεται στις κατά τόπους υπηρεσίες 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους το ποσό των 
97.100 Ευρώ (ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ) για 
την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας 
και εκτός ωραρίουαποζημιώσεων των υπαλλήλων των 
Περιφερειακών υπηρεσιών που θα οριστούν ως αρμό−
διες για να διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη 
νομοθεσία επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 22268 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2254/30.8.2013 (Β΄ 2184) Από−

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλε−
κτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητι−
κών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Ν. 4178/2013 
"Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλ−
λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 174/Α΄). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 10 (παρ. 1 και 8), 11 

και 30 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 174).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2254/ 
30.8.2013 (Β΄ 2184) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραί−
τητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του Ν.  4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά−
ξεις" (ΦΕΚ 174/Α΄)» ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλε−
κτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις δια−
τάξεις του Ν. 4178/2013».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του 
άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Ειδικότερα, τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις δι−
ατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή 
σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο, μεταφέ−
ρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013.
[Στην περίπτωση που η αίτηση μεταφοράς υποβληθεί 
εκπρόθεσμα και εντός της ισχύος του Ν. 4178/2013 εφαρ−
μόζονται οι προθεσμίες πληρωμών του Α΄ εξαμήνου 
Ν. 4178/2013 και οι προσαυξήσεις σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 3 της παρούσας.».

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 36784 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. 84294/4.11.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2831/ 

7.11.2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩ−ΓΘΓ) απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο την επιστημονική υποστήριξη της Γενι−
κής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δράσεις της που 
αφορούν την εμπέδωση και την προαγωγή της προ−
στασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμε−
λιωδών ελευθεριών και ιδίως αυτές που αποσκοπούν: 
α) Στη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας και στην αποτελεσματική άσκηση των αν−
θρωπίνων δικαιωμάτων, β) Στη συνεργασία και στη δι−
αβούλευση με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώμα−
τα του Ανθρώπου και στην παρουσίαση των σχετικών 
εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Διεθνών Οργανισμών και γ) Στην κατάρτιση 
εισηγήσεων για σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές πρωτοβουλίες.» − Ορισμός νέου μέλους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρ. 2 της υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ Β΄ 842) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 95305/13.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3036) όμοια «Τροποποί−
ηση της αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Δικαιοσύνης "Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προ−
ϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού"».

γ) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και ε) του άρθρου 7 παρ. 2 
περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 84294/4.11.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2831/7.11.2013, 
ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩ−ΓΘΓ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συ−
στήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα Εργασίας.

3) Την ανάγκη ορισμού νέου μέλους στην ως άνω 
Ομάδα Εργασίας.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 84294/4.11.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
2831/7.11.2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩ−ΓΘΓ) απόφαση ως εξής:

Ορίζουμε την Αλεξάνδρα Λιάκου του Ιωάννη, υπάλλη−
λο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως νέο μέλος στην Ομάδα 
Εργασίας με αντικείμενο την επιστημονική υποστήριξη 
της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δράσεις της που 
αφορούν την εμπέδωση και την προαγωγή της προστα−
σίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών και ιδίως αυτές που αποσκοπούν: α) Στη 
συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας 
και στην αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δι−
καιωμάτων, β) Στη συνεργασία και στη διαβούλευση με 
την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και στην παρουσίαση των σχετικών εθνικών θέσεων στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργα−
νισμών και γ) Στην κατάρτιση εισηγήσεων για σχετικές 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 84294/4.11.2013 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 2831/7.11.2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩ−ΓΘΓ) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F
   Αριθμ. 36785 (8)
Τροποποίηση της αριθ. 80552/25.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2416/ 

27.9.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ−ΦΒΠ) απόφασης του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
με αντικείμενο την υποστήριξη της Γενικής Γραμμα−
τείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων επί θεμάτων διαφάνειας» − Ορισμός 
νέων μελών και αντικατάσταση γραμματέα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 
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όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρ. 2 της υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ Β΄ 842) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 95305/13.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3036) όμοια «Τροποποί−
ηση της αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Δικαιοσύνης "Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προ−
ϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού"».

γ) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 − 2015»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

ε) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 80552/25.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2416/27.9.2013, 
ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ−ΦΒΠ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την 
οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα 
Εργασίας.

3) Την ανάγκη τροποποίησης της προαναφερθείσας 
απόφασης.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 80552/25.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
2416/27.9.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ−ΦΒΠ) απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουρ−

γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων επί θεμάτων διαφάνειας» ως εξής:

Ι) Αντικαθίσταται ο αριθμός 6. του διατακτικού της 
απόφασης από το: «6. Στυλιανό Γαλούκα του Φιλίππου, 
υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων − Ειδικό Επιστήμονα 
σε θέματα διαφθοράς,» στο: «6. Στυλιανό Γαλούκα του 
Φιλίππου, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων − Ειδικό 
Επιστήμονα σε θέματα διαφάνειας,»

II) Ορίζεται ως νέο μέλος στην Ομάδα Εργασίας, υπό 
τον αριθμό 9. στο διατακτικό της απόφασης, η Ξανθίππη 
Παππά του Διαμαντή, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διεθνών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρε−
σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων,

III) Αντικαθίσταται ο αριθμός 9. του διατακτικού της 
απόφασης από το: «9. Ευταξία Φλέγγα του Γεωργίου, 
Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,» στο: «10. Αλεξάνδρα Λιάκου του Ιωάννη, 
υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

IV) Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασί−
ας θα εκτελεί η Ιωάννα −Μαργαρίτα Μαυρικίδου του 
Κωνσταντίνου, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σε αντικατάσταση της Ξανθίππης Παππά του Διαμαντή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 80552/25.9.2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 2416/27.9.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ−ΦΒΠ) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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