ΑΔΑ: 4Α3Ι1-ΙΝ

16701

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1169

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων
γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. ..............................
1
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)».................... 2
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». ...................................................................................... 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1285/τ.Β΄/6.8.2010
αναφορικά με την δημοσίευση των αποφάσεων,
των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσης αντίστοι−
χης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας της αντί−
στοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας, Περιφέρειας
Πελοποννήσου., ................................................................................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24997/2841
(1)
Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων
γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργά−
νωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μετα−
φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 268).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ. Του άρθρου 2 του ν.δ. 638/70 «περί ιατρικής εξετά−
σεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ» όπως ισχύει.

δ. Της αριθμ. 42485/5569/2002 υπουργική απόφαση
«Τεχνικές προδιαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Β΄ 940).
ε. Της αριθμ. 24324/2884/2009 «Τεχνικές προδιαγρα−
φές αυτομάτων γραμμών τεχνικού ελέγχου δικύκλων»
(Β΄ 916).
στ. Της αριθμ. Φ50/37491/4558/2009 «Τεχνικές προδια−
γραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Βαρέων Οχημάτων» (Β΄ 1397).
2. Την ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης της
ανωτέρω απόφασης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην αριθμ. 42485/5569/2002 «Τεχνικές προδιαγραφές
αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Β΄ 940)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά
το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2α το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 2α
Λοιπές Μηχανογραφικές απαιτήσεις
1. Τα ρολόγια των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμ−
μών ελέγχου είναι συγχρονισμένα με την εθνική ώρα
Ελλάδας.
2. Οι κεντρικές μονάδες των αυτομάτων γραμμών
ελέγχου υπογράφουν ψηφιακά τα δεδομένα, με χρήση
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (certificate), σύμφωνα
με τον ορισμό του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125), έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρωτογενών δε−
δομένων καθώς και η ταυτοπροσωπία του αποστο−
λέα. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εγκαθίστανται
από τον εισαγωγέα της αυτόματης γραμμής. Τα ιδι−
ωτικά κλειδιά των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών
για τις ψηφιακές υπογραφές δεν κοινοποιούνται σε
κανένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστω−
θεί το αντίθετο, ο εισαγωγέας καθίσταται υπόχρεος
αποζημίωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.
(Διοικητικής Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις,
καθότι θίγεται η αξιοπιστία του συστήματος που έχει
καθιερώσει το κράτος και λειτουργεί στον οικείο φο−
ρέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Με μέριμνα του κατασκευαστή των αυτόματων γραμ−
μών, η πρόσβαση στο λογισμικό για κάθε κεντρική μο−
νάδα αυτόματης γραμμής ελέγχου επιτρέπεται μόνο
με χρήση κωδικού, ο οποίος γνωστοποιείται μόνο στον
αντίστοιχο εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας έχει την ευθύνη
της μη διαρροής του εν λόγω κωδικού πρόσβασης. Σε
περίπτωση που κάποιο άλλο πρόσωπο χρειάζεται να
έχει νόμιμη πρόσβαση στο λογισμικό κάποιας αυτόμα−
της γραμμής ελέγχου (π.χ. υπεύθυνος διακρίβωσης), ο
εισαγωγέας κάνει χρήση του κωδικού ώστε να επιτραπεί
η πρόσβαση προσωρινά και για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ερ−
γασιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κωδικός
πρόσβασης εκχωρήθηκε από τον εισαγωγέα σε άλλο
πρόσωπο, αυτός καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του
Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέ−
ρειας) κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιο−
πιστία του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος
και λειτουργεί στον οικείο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
3. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να κοινοποιήσει στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις γραμμο−
γραφήσεις όλων των αρχείων με δεδομένα που παρά−
γονται από τις αυτόματες του γραμμές.»
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2α που προστίθε−
ται με το παρόν άρθρο το αργότερο μέχρι 10.6.2012
Άρθρο 2
Στην αριθμ. 24324/2884/2009 (Β΄916) «Τεχνικές προδια−
γραφές αυτομάτων γραμμών τεχνικού ελέγχου δικύκλων
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2α, το οποίο έχει
ως εξής:
«Άρθρο 2α
Λοιπές Μηχανογραφικές απαιτήσεις
1. Τα ρολόγια των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμ−
μών ελέγχου είναι συγχρονισμένα με την εθνική ώρα
Ελλάδας.
2. Οι κεντρικές μονάδες των αυτομάτων γραμμών
ελέγχου υπογράφουν ψηφιακά τα δεδομένα, με χρήση
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (certificate), σύμφωνα
με τον ορισμό του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125), έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρωτογενών δε−
δομένων καθώς και η ταυτοπροσωπία του αποστολέα.
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εγκαθίστανται από
τον εισαγωγέα της αυτόματης γραμμής. Τα ιδιωτικά
κλειδιά των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών για τις ψη−
φιακές υπογραφές δεν κοινοποιούνται σε κανένα άλλο
πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο,
ο εισαγωγέας καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του
Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέ−
ρειας) κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιο−
πιστία του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος
και λειτουργεί στον οικείο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
Με μέριμνα του κατασκευαστή των αυτόματων γραμ−
μών, η πρόσβαση στο λογισμικό για κάθε κεντρική μο−
νάδα αυτόματης γραμμής ελέγχου επιτρέπεται μόνο
με χρήση κωδικού, ο οποίος γνωστοποιείται μόνο στον
αντίστοιχο εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας έχει την ευθύνη
της μη διαρροής του εν λόγω κωδικού πρόσβασης. Σε
περίπτωση που κάποιο άλλο πρόσωπο χρειάζεται να
έχει νόμιμη πρόσβαση στο λογισμικό κάποιας αυτόμα−

της γραμμής ελέγχου (π.χ. υπεύθυνος διακρίβωσης), ο
εισαγωγέας κάνει χρήση του κωδικού ώστε να επιτραπεί
η πρόσβαση προσωρινά και για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ερ−
γασιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κωδικός
πρόσβασης εκχωρήθηκε από τον εισαγωγέα σε άλλο
πρόσωπο, αυτός καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του
Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέ−
ρειας) κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιο−
πιστία του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος
και λειτουργεί στον οικείο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
3. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να κοινοποιήσει στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις γραμμο−
γραφήσεις όλων των αρχείων με δεδομένα που παρά−
γονται από τις αυτόματες του γραμμές.»
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2α που προστίθε−
ται με το παρόν άρθρο το αργότερο μέχρι 10.6.2012
Άρθρο 3
Η αριθμ. Φ50/37491/4558/2009 (Β΄ 1397) «Τεχνικές προ−
διαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών
ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων» απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιείται ως εξής:
1. Oι περιπτώσεις (γ), (ε) και (στ) της παρ. 1 του άρθρου
2 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Το φρενόμετρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα
μέτρησης του βάρους κάθε άξονα του ελεγχόμενου
οχήματος. Η μέτρηση αυτή μπορεί να γίνεται και εκτός
του φρενομέτρου, με εξωτερική ζυγαριά.».
«ε) Ένα τουλάχιστον εκ των φρενομέτρων πρέπει να
έχει τη δυνατότητα μέτρησης φορτηγών οχημάτων με
κίνηση και στους 4 τροχούς μονίμου εμπλοκής.
«στ) Ένα τουλάχιστον εκ των φρενομέτρων πρέπει
να συνοδεύεται και με ειδική συσκευή εξομοίωσης του
φορτίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης του
συντελεστή (λόγου) πέδησης της πέδης στάθμευσης
σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχή−
ματος.».
2. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2α, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 2α
Λοιπές Μηχανογραφικές απαιτήσεις
1. Τα ρολόγια των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμ−
μών ελέγχου είναι συγχρονισμένα με την εθνική ώρα
Ελλάδας.
2. Οι κεντρικές μονάδες των αυτομάτων γραμμών
ελέγχου υπογράφουν ψηφιακά τα δεδομένα, με χρήση
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (certificate), σύμφωνα
με τον ορισμό του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125), έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρωτογενών δε−
δομένων καθώς και η ταυτοπροσωπία του αποστολέα.
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εγκαθίστανται από
τον εισαγωγέα της αυτόματης γραμμής. Τα ιδιωτικά
κλειδιά των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών για τις ψη−
φιακές υπογραφές δεν κοινοποιούνται σε κανένα άλλο
πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο,
ο εισαγωγέας καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του
Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέ−
ρειας) κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιο−
πιστία του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος
και λειτουργεί στον οικείο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
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Με μέριμνα του κατασκευαστή των αυτόματων γραμ−
μών, η πρόσβαση στο λογισμικό για κάθε κεντρική μο−
νάδα αυτόματης γραμμής ελέγχου επιτρέπεται μόνο
με χρήση κωδικού, ο οποίος γνωστοποιείται μόνο στον
αντίστοιχο εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας έχει την ευθύνη
της μη διαρροής του εν λόγω κωδικού πρόσβασης. Σε
περίπτωση που κάποιο άλλο πρόσωπο χρειάζεται να
έχει νόμιμη πρόσβαση στο λογισμικό κάποιας αυτόμα−
της γραμμής ελέγχου (π.χ. υπεύθυνος διακρίβωσης), ο
εισαγωγέας κάνει χρήση του κωδικού ώστε να επιτραπεί
η πρόσβαση προσωρινά και για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ερ−
γασιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κωδικός
πρόσβασης εκχωρήθηκε από τον εισαγωγέα σε άλλο
πρόσωπο, αυτός καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του
Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέ−
ρειας) κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιο−
πιστία του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος
και λειτουργεί στον οικείο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.).
3. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να κοινοποιήσει στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις γραμμο−
γραφήσεις όλων των αρχείων με δεδομένα που παρά−
γονται από τις αυτόματες του γραμμές.».
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2α που προστί−
θεται με το παρόν άρθρο μέχρι 10.6.2012.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. 2065
(2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/ 2005)».
2. Το άρθρο 54 του Π.Δ. 96/2010 «Περί μεταφοράς
της Γ.Γ.Ν. Γενιάς, από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 170/Α΄/2010).
3. Το άρθρο 54 του Π.Δ. 274/1989 (ΦΕΚ 130 Α΄/89) «Ορ−
γάνωση υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
4. Το Π.Δ. 89/2010 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 154/07−09− 2010).
5. Την αριθμ.: 908/3630/Η/14−01−2010 «Κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία διορί−
σθηκε Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ν. Γενιάς ο Ιωάννης
Λιβανός» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./15−01−2010).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α΄) «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατα−
νάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες
διατάξεις».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο Γενικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων ή στους νόμιμους αναπληρω−
τές τους μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν
«Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και γενικά
κάθε είδους έγγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και αφορούν σε θέματα των παρα−
κάτω Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Ν.Γ.):
1. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχό−
λησης.
2. Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής.
3. Διεύθυνση Εκδηλώσεων Διεθνούς Συνεργασίας και
Πληροφόρησης.
4. Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Με−
λετών.
5. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με
εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα
που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
αφορούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Πρόταση κατάρτισης του τακτικού προϋπολογισμού
και εκτέλεση αυτού (έγκριση δαπανών, τροποποίηση
ποσοστών διάθεσης πιστώσεων, εγγραφή νέων Κ.Α.Ε.,
μεταφορά κωδικών, αύξηση πιστώσεων κ.λ.π.).
2. Πρόταση κατάρτισης του προϋπολογισμού προ−
γράμματος δημοσίων επενδύσεων και εκτέλεση αυτού
(αποφάσεις, εντολές, εγκρίσεις, κατανομές, τροποποι−
ήσεις Π.Δ.Ε.)
3. Εγκρίσεις και αποφάσεις επιχορήγησης ή χρηματο−
δότησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α.,
Συλλόγων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών κ.λ.π. μέχρι του
ποσού των 250.000,00 Ευρώ ανά φορέα.
4. Εγκρίσεις μελετών, αποφάσεις προγραμμάτων,
αποφάσεις έγκρισης δαπανών, εντολές προμηθειών ή
εκτέλεσης έργων μέχρι ποσού 250.000,00 Ευρώ ανά
φορέα.
5. Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή εργασιών με φορείς
μέχρι του ποσού των 250.000,00 Ευρώ ανά φορέα.
6. Αιτήματα για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από το
Υπουργείο Ανάπτυξης για προμήθεια ειδών ενιαίου προ−
γράμματος κρατικών προμηθειών.
7. Εγκρίσεις και αναθέσεις προμηθειών ή εκτέλεσης
έργων ή εργασιών και πρόταση για κατάρτιση ενιαίου
προγράμματος κρατικών προμηθειών της Γ.Γ.Ν.Γ., μέχρι
του ποσού των 250.000,00 Ευρώ ανά φορέα.
8. Προκηρύξεις τακτικών και κάθε άλλης μορφής δια−
γωνισμών, αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων και
συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση
μέχρι του ποσού των 250.000,00 Ευρώ ανά φορέα.
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9. Αποφάσεις προκήρυξης, έγκρισης και ανάθεσης
προμηθειών πρόχειρων διαγωνισμών μέχρι του ποσού
που η οικεία νομοθεσία προβλέπει, καθώς και κατακύ−
ρωση των πρακτικών αυτών.
10. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών γενικά και επιτροπών παραλαβής υλικών
και εργασιών.
11. Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για έκδοση
επιταγών σε συνάλλαγμα βάσει χρηματικών ενταλμά−
των.
12. Αναλήψεις για λογαριασμό της Γ.Γ.Ν.Γ.
13. Έγγραφα, αποφάσεις και εγκυκλίους σε θέματα
αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων.
14. Απαντήσεις σε πολίτες και φορείς που έχουν έν−
νομο συμφέρον.
15. Τοποθετήσεις, μετακινήσεις, αναπληρώσεις των
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών
Γραφείων της Γ.Γ.Ν.Γ.
16. Τοποθετήσεις και μετακινήσεις των μονίμων υπαλ−
λήλων καθώς και του προσωπικού με κάθε σχέση ερ−
γασίας της Γ.Γ.Ν.Γ.
17. Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών για τους διευ−
θυντές της Γ.Γ.Ν.Γ., όπως προβλέπονται από τον Υπαλ−
ληλικό Κώδικα (χορήγηση κανονικών, επιμορφωτικών,
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, φοιτητικών−σπουδαστικών
αδειών και αδειών χωρίς αποδοχές κ.α.).
18. Πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης των δι−
ευθυντών της Γ.Γ.Ν.Γ. λόγω αποδοχής παραίτησης, και
λόγω απόλυσης για τις περιπτώσεις που προβλέπονται
από τον Υπαλληλικό Κώδικα.
19. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
20. Ορισμός των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου.
21. Προτάσεις και έγγραφα για αυξομείωση προβλέ−
ψεων θέσεων προσωπικού.
22. Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης συλλογικών
οργάνων και επιτροπών.
23. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ή προσλήψεων προ−
σωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
24. Παραπομπή ερωτημάτων στους Νομικούς Συμβού−
λους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για την παροχή γνωμοδότησης.
25. Αποφάσεις ή πράξεις διορισμού, μονιμοποίησης,
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. και του με κάθε σχέσης
εργασίας προσωπικού αυτής.
26. Ορκωμοσία του κάθε φύσης προσωπικού που δι−
ορίζεται στη Γ.Γ.Ν.Γ.
27. Κύρωση των πινάκων επιλογής προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων
αυτών.
28. Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης συνεργείων
υπερωριακής απασχόλησης και έγκριση των υπερωριών
των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
29. Ορισμός εκπροσώπων της Γ.Γ.Ν.Γ. σε επιτροπές,
ομάδες εργασίας, ημερίδες συνέδρια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς.
30. Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης ομάδων
εργασίας χωρίς αμοιβή.
31. Ορισμός υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. με οποιαδήπο−
τε σχέση εργασίας για παρακολούθηση συνεδρίων,
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσω−
τερικού σύμφωνα με το άρθρο 59 του Υπαλληλικού
Κώδικα.

32. Εγκρίσεις και αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των υπαλλήλων της
Γ.Γ.Ν.Γ. και λοιπών προσώπων που μετακινούνται για
τους σκοπούς της Γ.Γ.Ν.Γ.
33. Παροχή στοιχείων σε αρχές, δικαστήρια κ.λπ. κατά
το νόμο ή σε εκτέλεση δικαστικών ή άλλων δεσμευτικών
αποφάσεων.
34. Κύρωση πινάκων προακτέων.
35. Έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων από τα τη−
ρούμενα στις Διευθύνσεις πρωτότυπα «άκρως απόρ−
ρητα» έγγραφα.
36. Καθορισμός ανωτάτου ορίου τηλεφωνικών συνδι−
αλέξεων και καταλογισμός υπέρβασης επιτρεπόμενου
ανωτάτου ορίου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
37. Πράξεις και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης (μετατάξεις, προαγωγές κλπ.)
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ., εφόσον υπάρχει έγκριση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.).
38. Πράξεις και αποφάσεις καθορισμού αποδοχών,
μισθολογικών κλιμακίων, επιδομάτων, προσαυξήσεων
κλπ σε όλους τους υπαλλήλους
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Ι. Σε όλους τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γε−
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) μεταβιβάζουμε
το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» σε
θέματα που αφορούν σε:
1) Πράξεις για θέση εγγράφων στο αρχείο για θέματα αρ−
μοδιότητας περισσοτέρων τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης,
καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων
αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποί−
ησης εγγράφων κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.
2) Πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που
αφορούν δραστηριότητες των Διευθύνσεων όπως αυτές
αναφέρονται στο Π.Δ. 274/89 (ΦΕΚ 130 Α΄).
3) Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών, συλλόγων, ορ−
γανώσεων, φορέων κάθε είδους, που αφορούν πληροφο−
ρίες σχετικές με τα προγράμματα ή τις δραστηριότητες
της Διεύθυνσης που προΐστανται.
4) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής
εργασίας των προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλ−
λήλων των Διευθύνσεων που προΐστανται.
5) Πρόταση ορισμού υπολόγων ΧΕΠ ανεξαρτήτως
ποσού.
6) Αποφάσεις έγκρισης δαπανών, θεωρήσεις δαπανών,
εντολές προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, τήρηση σχετι−
κών καταστάσεων δαπανών, βεβαιώσεις σωστής εκτέλε−
σης εργασιών μέχρι ποσού 5.000,00 Ευρώ, εφόσον έχει
προηγηθεί η έγκριση της Γενικής Γραμματέως, μέσα
στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί και των
αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων που προΐστανται.
7) Πρόταση ορισμού υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. με οποια−
δήποτε σχέση εργασίας για παρακολούθηση συνεδρίων,
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερι−
κού άνω των 5 ημερών σύμφωνα με αριθ. 59 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα.
8) Αλληλογραφία με τους συνεργαζόμενους φορείς,
δημόσιους και ιδιωτικούς που αφορά την διαδικασία
υλοποίησης εγκεκριμένων από το Γενικό Γραμματέα
προγραμμάτων, κατά περιεχόμενο και αναλυτικό οικο−
νομικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με εσωτερική εγκύκλιο
του Γενικού Γραμματέα.
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II. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού −
Οικονομικού, εκτός των παραπάνω, μεταβιβάζουμε το
δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουργού»:
1. Αποφάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού
έργου με αμοιβή στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Ν.Γ, εφόσον
υπάρχει έγκριση του Υ.Σ.
2. Αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, εφόσον έχουν εγκριθεί από το Υ.Σ.
3. Προτάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
το προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Ερ−
γασίας.
4. Πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης των μονί−
μων υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. πλην των διευθυντών, λόγω
αποδοχής παραίτησης, και λόγω απόλυσης για τις περι−
πτώσεις που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα,
καθώς και πράξεις λύσης της με οποιοδήποτε τρόπο
σύμβασης ιδιωτικού δικαίου των μη μονίμων υπαλλήλων
της Γ.Γ.Ν.Γ.
5. Χορήγηση αναρρωτικών αδειών, κανονικών αδειών
στους προϊσταμένους των τμημάτων, στους μονίμους
υπαλλήλους ανεξαρτήτως βαθμού, καθώς επίσης και
στους συμβασιούχους.
6. Έγκριση καταβολής νοσηλειών.
7. Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας μετά από γνωμοδό−
τηση του Υ.Σ.
8. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων και με
ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ.
9. Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής όλων των υπαλλή−
λων και των πολιτών.
10. Υπογραφή όλων των διαβιβαστικών εγγράφων
προς την Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ή την Τράπεζα της Ελλάδος ανεξάρτητα
από ποσό.
11. Αποφάσεις έγκρισης δαπανών, θεωρήσεις δαπανών,
εντολές προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και υπογραφής
συμβάσεων μέχρι ποσού 3.000,00 Ευρώ κατά φορέα ή
μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ μέσα στα όρια των
πιστώσεων που έχουν εγκριθεί, εφ’ όσον έχει προηγηθεί
έγκριση του Γενικού Γραμματέα.
12. Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο τους Κράτους
και χαρακτηρισμός των πιστώσεων του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλ−
μάτων προπληρωμής.
13. Πράξεις θεώρησης των καταστάσεων, εκκαθάρισης
όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά διαβιβαστικά
έγγραφα ανεξαρτήτως ποσού.
14. Ορισμός και αντικατάσταση υπολόγων, μετά από
εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης.
15. Θεώρηση δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών.
16. Βεβαιώσεις αποδοχών Υπαλλήλων για φορολογική
ή κάθε άλλη νόμιμη χρήση.
17. Ορισμός υπολόγου − διαχειριστή υλικού.
18. Έκδοση βεβαιωτικών καταστάσεων αποζημιώσεων
ανεξαρτήτως ποσού.
19. Απόδοση Χ.Ε.Π. και παρατάσεις προθεσμίας από−
δοσης λογαριασμού.
20. Αποφάσεις προσαύξησης του μισθού των υπαλ−
λήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. σύμφωνα με τα επιδόματα μεταπτυ−
χιακών σπουδών, οικογενειακής παροχής, αποφοίτων
ΕΣΔΔ και τα λοιπά επιδόματα του νόμου.
21. Θεώρηση καταστάσεων μισθοδοσίας μέσω του
διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑ.Σ.
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22. Έλεγχος και έγκριση του απολογισμού επιχορή−
γησης των επιχορηγούμενων ή χρηματοδοτούμενων
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2074/1992 (ΦΕΚ
271 Β, 5−3−2003) ανεξαρτήτως ποσού μετά τη βεβαίωση
των αρμοδίων διευθύνσεων για τη σωστή εκτέλεση των
σχετικών προγραμμάτων.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Τμημάτων
Ι. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) έχουν δικαίωμα να υπογράφουν
«Με εντολή Υπουργού» τα ακόλουθα θέματα, που αφο−
ρούν τις υπηρεσίες αρμοδιότητας τους:
1. Πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που
αφορούν δραστηριότητες του Τμήματος όπως αυτές
περιγράφονται στο Π.Δ. 274/89.
2. Πράξεις με τις οποίες τίθενται θέματα του Τμήμα−
τος στο αρχείο.
3. Έγκριση χορήγησης αντιγράφων από το τηρούμενο
αρχείο συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστο−
ποίησης εγγράφων κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99.
4. Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων.
5. Πρόταση ορισμού υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέ−
ση εργασίας για παρακολούθηση χωρίς εκπαιδευτική
άδεια συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων εσωτερικού μέχρι 5 ημέρες σύμφωνα με το
άρθρο 59 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Έγγραφα γνωστοποίησης των προϋποθέσεων για
επιχορηγήσεις που δίνονται για τους σκοπούς της
Γ.Γ.Ν.Γ.
II. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού, εκτός
των παραπάνω, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογρά−
φει «με εντολή Υπουργού»:
1. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται συνταξιοδοτικοί
φάκελοι υπαλλήλων στην Υπηρεσία συντάξεων.
2. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με την
υπηρεσιακή τους κατάσταση.
3. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή
ή μισθολογική κατάσταση των Υπαλλήλων και γενικά
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για θέματα που είναι δυ−
νατόν να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην
Υπηρεσία.
4. Αποφάσεις μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης
του προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
5. Αποφάσεις χορήγησης αδειών κύησης ή λοχείας
στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
6. Σύνταξη παραπεμπτικών εγγράφων των υπαλλήλων
για υγειονομική εξέταση.
7. Θεωρήσεις βιβλιαρίων υγείας των υπαλλήλων και
των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχε−
τικό με αυτά έγγραφο.
8. Περιλήψεις των αποφάσεων και πράξεων που δη−
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον
ημερήσιο τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης Προεδρικών Διαταγμάτων
και λοιπών πράξεων.
9. Ανακοίνωση αποφάσεων προσαύξησης του μισθού
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν.Γ. σύμφωνα με τα επιδόματα
σπουδών και τα λοιπά επιδόματα του νόμου.
10. Έγγραφα που αφορούν στην έκδοση και ανανέωση
υπηρεσιακών διαβατηρίων.

ΑΔΑ: 4Α3Ι1-ΙΝ
16706

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Χορήγηση βεβαιώσεων σε ιδιώτες με βάση τα στοι−
χεία που υπάρχουν στο Τμήμα.
12. Έγγραφα προς το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτυ−
πώσεις, χορηγήσεις φύλλων της εφημερίδας της Κυ−
βέρνησης και λοιπού έντυπου υλικού.
13. Έγγραφα που κοινοποιούνται οι πίνακες αρχαιό−
τητας των υπαλλήλων.
14. Έγγραφα επικύρωσης γνησίου της υπογραφής των
υπαλλήλων.
15. Πράξεις θεώρησης των αντιγράφων των δικαιολο−
γητικών και των λοιπών εγγράφων που βρίσκονται στους
φακέλους Προσωπικού Μητρώου των Υπαλλήλων.
ΙΙΙ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού,
εκτός των παρακάνω, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να
υπογράφει «με εντολή Υπουργού»:
1. Εκκαθαρίσεις ή εντολές πληρωμής σταθερών, μονίμων ή
περιοδικού χαρακτήρα αποδοχών, ανεξάρτητα από ποσό.
2. Εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την έκδοση
επιταγών ή εντολών σε συνάλλαγμα.
3. Εξουσιοδοτήσεις προς τις Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση
ή είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων.
4. Εξουσιοδοτήσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για την εξόφληση ή είσπραξη χρηματικών
ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί και εξοφλούνται μέσω
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα ασφαλι−
στικά Ταμεία των υπαλλήλων κρατήσεις αποδοχών και
εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
6. Έγγραφα για τις δημοσιεύσεις στον Τύπο όλων των
τακτικών διαγωνισμών.
7. Πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθάρισης
όλων των δαπανών, καθώς και τα διαβιβαστικά και λοιπά
έγγραφα, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ για κάθε
περίπτωση.
8. Προβλέψεις πιστώσεων που θα δαπανηθούν κάθε
μήνα.
9. Έγγραφα προς την ΥΔΕ για τη χορήγηση βεβαίωσης
για την ύπαρξη πίστωσης.
10. Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.
IV. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας,
εκτός των παραπάνω, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να
υπογράφει «με εντολή Υπουργού»:
1. Βεβαιώσεις της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοτυπιών
οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών,
ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο
σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
2. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπηρε−
τούντος προσωπικού και των πολιτών.
3. Εντολές κινήσεως υπηρεσιακών αυτοκινήτων της
Γ.Γ.Ν.Γ.
4. Χορήγηση υλικών στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα
της Υπηρεσίας.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, οι
αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από την Υπουργό Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Προϊστάμενος της Δι−
εύθυνσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι αρμοδι−

ότητές του ασκούνται από τον Προϊστάμενο του καθ’
ύλη αρμόδιου Τμήματος.
3. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ−
ματος στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ισχύει και για
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση ελ−
λείψεως, απουσίας ή κωλύματός τους.
4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης έχει τις αρμοδι−
ότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων αυτής, σε
περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται οι ίδιοι και
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
5. Το αρμόδιο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά την
κρίση του, να ζητά από το κατώτερο ιεραρχικά όργανο
να του προσκομίσει για υπογραφή έγγραφα, αποφάσεις
κ.λπ., αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους.
6. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις, να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο
ιεραρχικά όργανο αποφάσεις κ.λπ., με αιτιολογημένη
επισημείωση του.
7. Απόφαση, πράξη ή έγγραφο οποιασδήποτε υπηρε−
σίας που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση προσυ−
πογράφεται και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υποθέσεων (Δ.Ο.Υ.), πριν από την τελική
υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.
8. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 2052
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β’ της παρ. 5 του
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί
με την περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997
(ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του
άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α΄/30−6−2003).
5) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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7) Τα πρόσφατα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τρο−
μοκρατικών ενεργειών σε βάρος Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.
8) Την αποστολή δέματος με εκρηκτική ύλη στο
γραφείο του Υπουργού την 2−2−2011, το οποίο εντο−
πίστηκε εγκαίρως και απετράπη η ενεργοποίηση με
επέμβαση αρμόδιας Υπηρεσίας της Αστυνομίας και
τον άμεσο κίνδυνο κατά ζωής που συνεπάγεται η
ενέργεια αυτή ή τυχόν τέτοιες μελλοντικές ενέργειες,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τη:
Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή
του έργου «Μέτρα Ασφάλειας στο κεντρικό κτί−
ριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον περιβάλλοντα
χώρο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στο ΦΕΚ 1285/τ.Β΄/6.8.2010 όπου δημοσιεύτηκαν οι
αποφάσεις μετάταξης, των υπαλλήλων της Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότη−
τας της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας, Περι−
φέρειας Πελοποννήσου, στην σελίδα 17326−57, Α/Α 206
και συγκεκριμένα στην υπ’ αρ.22849/11051/29.07.2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κρατικής Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου, στο αποφασιστικό μέρος
αυτής που αφορά την μετάταξη της υπαλλήλου ΔΗ−
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου /Διεύθυνσης Δημοσίων
Έργων (Δ.Δ.Ε.) / Τμήμα Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων
και με παράλληλα καθήκοντα στην Διεύθυνση Σχεδι−
ασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «του κλάδου ΠΕ Μηγανικών (Αργ. Το−
πογράφων Μηχανικών) με Β΄ βαθμό».
Στο ορθό: «του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με Β΄ Βαθμό».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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