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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 4757

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Αριθμ. 228279/Ζ1
(1)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2

Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα 20Α16
των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Προσδιορισμός ποσοστού συμμετοχής στις κοινές δαπάνες Φορέων.

4

Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, για το έτος 2018.

5

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2018.

6

Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία
της Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών, του
Υφυπουργού και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2018.

7

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και
β. του π.δ. 70/2015 (Α' 114) και του π.δ. 125/2016
(Α' 210).
2. Το απόσπασμα Πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 1η/27-9-2017), με
το οποίο υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/1245/219680/Β1/13-12-2017
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού των Δημοσίων
Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45284/19.6.2017 (ΦΕΚ
τ.Β’ 2189/27.6.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής
έκθεσης, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 55323/4.8.2017 (ΦΕΚ τ.Β’ 2811/10.8.2017) και
78538/2.11.2017 (ΦΕΚ τ.Β’3940/8.11.2017) όμοιες - Παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει
δια βίου μάθησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ φιλοδοξεί να προωθήσει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
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και κατάρτισης με την σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
πραγματικότητα συμβάλλοντας ποιοτικά στην αύξηση
της απασχολησιμότητας, στην ενίσχυση της κινητικότητας, στην κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην
κοινωνία της γνώσης και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Ειδικότερα με την παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης επιδιώκονται τα εξής:
1. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα για
την ανάπτυξη σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική
οικονομία.
2. Η ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα
στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και
σε υπερεθνικό επίπεδο.
3. Η συμπλήρωση, η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν
από το τυπικό σύστημα επαγγελματικής εκπαιδευτικής
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
4. Η επικύρωση των γνώσεων και η πιστοποίηση της
ανεπίσημης, άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία.
5. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων και η πιστοποίηση της απόκτησης αυτών μέσω της αξιολόγησης μαθησιακών
αποτελεσμάτων πλήρως ευθυγραμμισμένων με τις
προδιαγραφές συγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων.
6. Η βελτίωση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και
των επιδόσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα.
7. Η συνδρομή του ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας.
8. Η δημιουργία συμπράξεων και διεπιστημονικών
συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή
ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο του σχεδιασμού
και της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και
κατάρτισης.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός
του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά
στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ο Yπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 4757/29.12.2017

Αριθμ. 62233/1664
(2)
Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα 2016
των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2.Τις διατάξεις του ν. 452/1976 (ΦΕΚ 272/τ.Α'/14.10.1976)
«Περί χορηγήσεως δώρου εις τους εφημεριδοπώλας» και
ιδίως το άρθρο 5.
3. Την υπ' αριθμ. Β2/55/1919/15.11.1977 (ΦΕΚ 1223/
τ.Β'/17.11.1977) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών «Περί Συστάσεως Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».
4. Την υπ' αριθμ. Β2/55/2237/13.12.1979 (ΦΕΚ 1135/
τ.Β'/22.12.1979) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Τροποποιήσεως του άρθρου 6
του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους
Εφημεριδοπώλας».
5. Την υπ' αριθμ. Φ.55/2728/24.11.1992 (ΦΕΚ 707/τ.Β'/
30.11.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση του
άρθρου 6 του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών
εις τους Εφημεριδοπώλας».
6. Την υπ' αριθμ. Φ.10055/43/4/21.4.2003 (ΦΕΚ 489/
τ.Β'/22.4.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορήγησης
Δώρου Εορτών στους Εφημεριδοπώλες».
7. Το π.δ. 231/1986 (ΦΕΚ 97/τ.Α'/16.7.1986) «Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων κατά την Έκδοση Διοικητικών
Πράξεων σε Αντικείμενα Αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
8. Το άρθρο 39 «Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ
- MME)» του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α'/3.4.2008) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις».
9. Την υπ' αριθμ. Φ. 10055/10947/791 (ΦΕΚ 2268/τ.Β'/
22.8.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των Τομέων Σύνταξης και
Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης
και Πρόνοιας του ΕΤΑΠ - MME καθώς και των διατάξεων
υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ - MME».

Τεύχος Β’ 4757/29.12.2017
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10. Το άρθρο 14 του π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
11. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/
19.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και
λοιπές διατάξεις».
12. Το άρθρο 53 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
2.5.2016) περί της ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και
λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.,
13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5.11.2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το υπ' αριθμ. 84443/20.1.2017 έγγραφο της Δ' Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών ΤΣΕΥΠ
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), με
συνημμένο σ' αυτό το υπ' αριθμ. 57/29.12.2016 Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του
πρ. ΕΤΑΠ - MME.
15. Το υπ' αριθμ. 2647/61/31.1.2017 έγγραφό μας.
16. Το υπ' αριθμ. 293348/24.2.2017 έγγραφο της Δ' Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών ΤΣΕΥΠ
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
17. Την υπ' αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017
(ΦΕΚ 1720/τ.Β΄/18.5.2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.)».
18. Το υπ' αριθμ. 929852/27.6.2017 έγγραφο της Δ' Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών ΤΣΕΥΠ
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.),
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της χορήγησης Δώρου Εορτών Πάσχα
2016 στους Εφημεριδοπώλες όλης της Χώρας ως εξής:
α. Για όσους έχουν συμπληρώσει μέχρι ένα χρόνο
ασφάλισης 708,52€.
β. Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και
μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλισης 991,92€.
γ. Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και
μέχρι δέκα χρόνια ασφάλισης 1.133,62€.
δ. Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και
μέχρι είκοσι χρόνια ασφάλισης 1.275,33€.
ε. Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια
ασφάλισης και άνω 1.417,03€.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν
απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2016 λαμβάνει ανάλογο προς το χρόνο εργασίας του κλάσμα Δώρου, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του «Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας». Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται
από τον Κανονισμό Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους
Εφημεριδοπώλας.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για το Δώρο Πάσχα έτους 2016
ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00€ και θα βαρύνει τον
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προϋπολογισμό του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
Η Yπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ80000/οικ.14362/561

(3)

Προσδιορισμός ποσοστού συμμετοχής στις κοινές
δαπάνες Φορέων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 70 παρ. 12 και 75 του
ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α').
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α'), αποφασίζουμε:
1. Ο επιμερισμός των κοινών δαπανών των Φορέων
προσδιορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
2. Τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τα
Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων κατά τη λήψη απόφασης προσδιορισμού του ποσοστού συμμετοχής έκαστου
Φορέα στις κοινές δαπάνες καθορίζονται ως εξής:
• Έκταση χώρων που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες του
κάθε Φορέα
• Αριθμός υπαλλήλων που κάνουν χρήση των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
• Κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο από τα
Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα Διοικητικά Συμβούλια προσδιορίζουν το ποσοστό συμμετοχής στις κοινές δαπάνες λειτουργίας του Φορέα που επιβαρύνεται,
μετά από κατάρτιση πίνακα μερισμού για την αναλογική
επιβάρυνση των Φορέων, ώστε τα μεριζόμενα έξοδα να
βαρύνουν τους Φορείς για την εξυπηρέτηση των οποίων
πραγματοποιήθηκαν.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2017
Η Yπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 61219/12266
(4)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
β) Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,.
γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-09-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
δ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 3746/2009 και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/
Δ1/1652/9-3-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009), όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις: του ν. 2639/1998, του π.δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και του ν. 4144/2013, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40, τ.Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 6 και του
άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5-8-2011).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
στον ΚΑΕ 0512: 255.000 € περίπου, του φορέα 33/120
του προϋπολογισμού μας, έτους 2018, στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 510.000 €.
9. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύσεως
του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας
λειτουργούν καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της
εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις
συνεχούς Πυράς, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ. προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που υπηρετούν ή
συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε. καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τις μνημονιακές
υποχρεώσεις του Σ.ΕΠ.Ε. που απορρέουν ιδίως από τον
ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012.
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10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58417/663 της 8-12-2017, εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.
5ε, του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες, 900 υπαλλήλων περίπου που υπηρετούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και συνδράμουν στο έργο του, για
τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο (παρ. 9)
της απόφασης για το έτος 2018. Ο ανωτέρω αριθμός
των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών ανά
υπάλληλο, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών
να υπερβεί τις 96 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Η εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από 6:00 μέχρι 22:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση ορίζονται οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε και για την Κεντρική Υπηρεσία ο Ειδικός
Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την
πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Η Yπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 61220/12267
(5)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010).
γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
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δ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α' 2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 250
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την
απόφαση αυτή, ύψους μέχρι 200.000 € (Διακοσίων χιλιάδων ευρώ), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2018, Ειδ. Φορέα
33/110 του ΚΑΕ 0511.
7. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού όπως
αποτυπώνεται στα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου.
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε αυτό
υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, που υπηρετούν στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δράσεων
του Υπουργείου, τη βελτιστοποίηση των εργασιών των
υπηρεσιακών μονάδων, την ενίσχυση και ενδυνάμωση
των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και του μεταναστευτικού προβλήματος.
9. Την υπ'αριθμ. πρωτ. οικ: 58422/665 της 8/12/2017
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.
5ε, του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για 250 υπαλλήλους περίπου που υπηρετούν η συνδράμουν το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους λόγους που αναφέρονται στο Προοίμιο
(παρ. 7 και 8) της απόφασης, για το έτος 2018.
Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί
ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση η αύξηση του αριθμού
των ωρών, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών να
υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους
προϊσταμένους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Η Yπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

66893

Αριθμ. 61221/12268
(6)
Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία
της Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών,
του Υφυπουργού και των Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για
το έτος 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
β) Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-09-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
δ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 26.000 € περίπου, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, στον ΚΑΕ 0511, του φορέα33/110, του
προϋπολογισμού, έτους 2018, στον οποίο έχει εγκριθεί
πίστωση ύψους 310.000 €.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58421/664 της 8-12-2017, εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 5ε, του
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για είκοσι (20) υπαλλήλους που θα
υπηρετούν σε μη θεσμοθετημένες θέσεις στα γραφεία
της Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών, του Υφυπουργού και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 22ας νυκτερινής ώρας, πέραν
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι
είκοσι (20) ώρες το μήνα, (έως 120 ώρες το εξάμηνο), για
κάθε υπάλληλο, για το έτος 2018.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους ανωτέρω δικαιούχους θα γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση των Διευθυντών των Γραφείων της Υπουργού, Αναπληρωτών
Υπουργών του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων για το προσωπικό των
γραφείων τους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Η Yπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ.61986/3269
(7)
Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ.3 του αρ. 4 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/
Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του "Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε
με το αρ. 1 του π.δ/τος 63/2005 «» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
3. Του αρ. 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
4. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168/Α/6-11-2017).
6. Της υπ' αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου»
(ΦΕΚ 2281/Β/22-10-2015), όπως συμπληρώθηκε με
τις αποφάσεις Υ212/8-12-2016 (ΦΕΚ 3955/β/2016) και
Υ88/28-11-2017 (ΦΕΚ 4195/Β/2017).
7. Της Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017)
"Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις’’».
Β. Τη με αριθμ. πρωτ. 59763/3779/15-12-2017 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης.
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Δ. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο βεβαιώσεων που
προβλέπονται από την Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016
(ΦΕΚ 56/Β/2017) "Τήρηση και λειτουργία του Γενικού
Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ
205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»,
αποφασίζουμε:
Α. Στην Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/
2017) προστίθεται άρθρο άρθρο 33 ως εξής:
1. Ορίζεται ως διαδικτυακή πύλη (e-kalo) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ο ιστότοπος kalo.yeka.gr. Σχετικός σύνδεσμος (link) υπάρχει
αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(www.ypakp.gr) και σε όλους τους ιστότοπους τους
οποίους διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στους ίδιους συνδέσμους,
διατίθεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τους χρήστες
της ειδικής διαδικτυακής πύλης.
2. Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό
Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ορίζεται η 15/1/2017. Καταληκτική ημερομηνία
δυνατότητας υποβολής αιτήσεων με την χειρόγραφη
διαδικασία της παρ. 1 του αρ. 31 της παρούσας Υ.Α ορίζεται η 9/2/2018. Από 10/2/2018, η υποβολή αιτήσεων
γίνεται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαδικασία που
προβλέπεται στην παρούσα ΥΑ.
3. Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης είναι οι εξής:
i. Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (αρ. 9-12, 17-18, 23-24 της
παρούσας Υ.Α).
ii. Χορήγηση Πιστοποιητικού Μέλους (αρ.16, 21, 27
της παρούσας Υ.Α).
iii. Χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρισης τροποποιήσεων στοιχείων του Φορέα (Καταστατικού ή Οργάνου
Διοίκησης) (αρ.13, 19, 25 της παρούσας Υ.Α).
iv. Χορήγηση βεβαιώσεων μεταβολών (βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού, σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης, μη λύσης-μη εκκαθάρισης).
ν. Χορήγηση βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό
Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (αρ. 14-15, 20, 26 της της παρούσας Υ.Α).
vi. Οι παραπάνω διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν την
υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, την διαχείριση της αίτησης από την Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την έκδοση και κοινοποίηση στον
αιτούντα της απάντησης.
4. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται και χορηγούνται με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
της ειδικής διαδικτυακής πύλης, αποτελούν διοικητικά
έγγραφα και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους. Τα ηλεκτρονικά χορηγούμενα έγγραφα φέρουν μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του αρμοδίου για κάθε διαδικασία
διοικητικού Οργάνου. Οι χορηγούμενες από την ειδική
διαδικτυακή πύλη βεβαιώσεις είναι ακριβή αντίγραφα
και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των πρωτοτύπων.
5. Δυνατότητα χρήσης της ειδικής διαδικτυακής πύλης
έχουν όλοι οι πολίτες, εφ' όσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί
στο σύστημα. Για την πιστοποίηση στο σύστημα, χρησιμοποιείται η διαδικασία και οι κωδικοί πιστοποίησης
στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (taxisnet).
6. Στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας τηρείται ιστορικό αρχείο, στο οποίο
καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών της ειδικής
διαδικτυακής πύλης.
Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017
Η Αναπληρώτρια Yπουργός
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 94371
(8)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45284/19.6.2017
(ΦΕΚ τ.Β' 2189/27.6.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την
κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 55323/4.8.2017
(ΦΕΚ τ.Β' 2811/10.8.2017) και 78538/2.11.2017
(ΦΕΚ τ.Β' 3940/8.11.2017) όμοιες - Παράταση της
διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.
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)
«Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.
3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
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β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.
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 π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ.Α' 210).
2) Την υπ' αριθμ. 45284/19.6.2017 (ΦΕΚ τ.Β' 2189/
27.6.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την
οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι
ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 55323/4.8.2017 (ΦΕΚ
τ.Β' 2811/10.8.2017) και 78538/2.11.2017 (ΦΕΚ τ.Β'
3940/8.11.2017) όμοιες.
3) Την από 7.12.2017 επιστολή του Προέδρου της ως
άνω επιτροπής σχετικά με την ανάγκη παράτασης της
διάρκειας των εργασιών της.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 45284/19.6.2017 (ΦΕΚ
τ.Β' 2189/27.6.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 55323/4.8.2017
(ΦΕΚ τ.Β' 2811/10.8.2017) και 78538/2.11.2017 (ΦΕΚ τ.Β'
3940/8.11.2017) όμοιες, ως εξής:
Παρατείνεται, έως τις 31.03.2018, η διάρκεια των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο: α) την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης
και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της έκθεσης
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και β) τη σύνταξη
της αιτιολογικής και ειδικής εκθέσεως σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για την κύρωση του Πρωτοκόλλου
υπ'αριθμ. 15 για την τροποποίηση της Σύμβασης για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017
Ο Yπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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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

*02047572912170008*

