
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3379) υπουργικής 
απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
“Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξια-
κού νόμου 4399/2016», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3380) υπουργικής 
απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
“Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του ανα-
πτυξιακού ν. 4399/2016», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
έτους 2017.

4 Τροποποίηση της η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./6/ 
39223/ 27-01-2016 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα: «Κατανομή για τον διορι-
σμό συγγενή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της 
εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος στο Υπουρ-
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
212/Β/8.2.2016, ΑΔΑ: ΩΘΝΤ465ΦΘΕ-ΕΥΧ).

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/
οικ.209/29-12-2016 απόφασης κατανομής με θέμα 
«Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορίας 
ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ 2016» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2017, ΑΔΑ: 
7Ζ5Ζ465ΧΘΨ-ΕΜΙ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/4674/17-03-2017 (ΦΕΚ 1058/
Β/2017, ΑΔΑ: 6ΡΛ0465ΧΘΨ-9ΞΞ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
46/10151, 11523/13-04-2017 (ΦΕΚ 1368/Β/2017, 
ΑΔΑ: 7ΑΣ4465ΧΘΨ-Χ5Φ) σχετικές αποφάσεις.

6 Σύσταση - Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επι-
τροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για το 
έργο με τίτλο «Προσαρμογή και Υποστήριξη λει-
τουργίας Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου 
“elD in Greece”, καθώς και των λοιπών έργων του 
CEF για την εφαρμογή του κανονισμού elDAS».

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 
του Δήμου Βόλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 68652 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 

108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3379) υπουργικής 

απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσε-

ων "Επενδύσεις μείζονος μεγέθους" του αναπτυ-

ξιακού νόμου 4399/2016», όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
19 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227), και ιδίως των άρθρων 
29 και 65 έως 69 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 106688/
13-10-2016 (ΦΕΚ 3315 14.10.2016) "Καθορισμός του πο-
σού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος 
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016".

4. Την απόφαση αριθμ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3379) 
«Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επενδύσεις μείζο-
νος μεγέθους" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση αριθμ. 
3625/12-1-2017 (ΦΕΚ 184 Β΄).

5. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016 
(ΦΕΚ Α΄ 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέ-
σεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), 
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επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γε-
ωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 
10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(Α΄185), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄114).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208)

10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση». (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 της 108647/
17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3379) υπουργικής απόφασης, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 
31 Μαΐου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προ-
ϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι τεκμηρίωσης δύνανται να υποβάλλονται μέχρι 
την 15 Ιουλίου 2017».

Άρθρο 2

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

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

     Αριθμ. 68665 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 

108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3380) υπουργικής 

απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσε-

ων "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του 

αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117), και ιδίως των άρθρων 29 και 32 έως 
36 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 106688/
13-10-2016 (ΦΕΚ 3315 14.10.2016) "Καθορισμός του πο-
σού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος 
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016".

4. Την απόφαση αριθμ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 
3380 «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Ενισχύ-
σεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
αριθμ. 3614/12-1-2017 (ΦΕΚ 184/Β΄).

5. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016 
(ΦΕΚ Α΄ 3410) « Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέ-
σεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου».
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6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(Α΄ 185), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄114).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208)

10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. 
Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄/3722), όπως ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, της αριθ. 108646/
17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3380) υπουργικής απόφασης, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 
31 Μαΐου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προ-
ϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι τεκμηρίωσης δύνανται να υποβάλλονται μέχρι 
την 15 Ιουλίου 2017».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/17948 (3)
 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των, έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως αναριθμήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» 
(ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./43 /11175/15-6-2015 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει,

6. Την υπ' αριθμ. 4636/29-1-2016 (ΦΕΚ Γ΄56/2016) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, με την οποία προκηρύχθηκε διαγω-
νισμός για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εξήντα ενός (61) σπουδαστών στην 
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (22η εκπαιδευ-
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τική σειρά), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2017, ως εξής:

Α. Είκοσι έξι (26) άτομα για τη Διοικητική Δικαιοσύνη,
Β. Τριάντα πέντε (35) άτομα για την Πολιτική και Ποι-

νική Δικαιοσύνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

     Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./77/17261 (4)
Τροποποίηση της η υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./6/ 

39223/ 27-01-2016 απόφασης του Αναπληρω-

τή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης με θέμα: «Κατανομή για τον διορι-

σμό συγγενή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της 

εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος στο Υπουρ-

γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 

212/Β/8.2.2016, ΑΔΑ: ΩΘΝΤ465ΦΘΕ-ΕΥΧ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 
(ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάστα-
ση του από το αρ. 18 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15-3-2006).

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/2016 
(ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./6/39223/27-01-2016 
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Απόφαση κατανομής για τον διορισμό συγγενή αποβι-
ώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού κα-
θήκοντος στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» (ΦΕΚ 212/Β/8.2.2016, ΑΔΑ: ΩΘΝΤ465ΦΘΕ-ΕΥΧ).

6. Το υπ' αριθμ. Α-26266/1637/25-05-2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./6/39223/ 
27-01-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Απόφαση κατανομής για τον διορισμό συγγενή απο-
βιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» και αντί για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί-
ας, ο Φωτίου Ευάγγελος του Γεωργίου, κατανέμεται στην 
εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) ΑΕ. σε κενή οργανι-
κή θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
κλάδου των Μηχανικών Αυτοκινήτων, ως συγγενής απο-
βιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 
του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

     Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./78/16951 (5)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/

οικ.209/29-12-2016 απόφασης κατανομής με 

θέμα «Κατανομή διακριθέντων αθλητών κα-

τηγορίας ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ 2016» (ΦΕΚ 32/Β/

16-01-2017, ΑΔΑ: 7Ζ5Ζ465ΧΘΨ-ΕΜΙ) όπως τρο-

ποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./

30/4674/17-03-2017 (ΦΕΚ 1058/Β/2017, ΑΔΑ: 

6ΡΛ0465ΧΘΨ-9ΞΞ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./46/10151, 

11523/13-04-2017 (ΦΕΚ 1368/Β/2017, ΑΔΑ: 

7ΑΣ4465ΧΘΨ-Χ5Φ) σχετικές αποφάσεις.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
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Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων»,

3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α/2013).

5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686/
08-07-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός 
της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κε-
νές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσί-
ου» (ΦΕΚ 2198/Β/15.07.2016 με ΑΔΑ: 7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ),

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει.

7. Τα υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/530/19483/02-08-2016 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1 /547/24698/20-10-2016 έγγραφα του 
πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης καθώς και τα απαντητικά σε αυτά έγγραφα 
των Δ/νσεων Διοικητικού των φορέων.

8. Τα υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/382841/ 
26091/7248/18-11-2016 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔ-
ΤΑ/410962/27494/7646/08-12-2016 έγγραφα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τα οποία 
διαβιβάστηκαν οι προτιμήσεις των αθλητών,

9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/102/29593/
14-12-2016 απόφαση διάθεσης με θέμα «Απόφαση διά-
θεσης για διορισμό διακριθέντων αθλητών που υπέβαλαν 
αίτηση κατά το έτος 2008» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/103/32434/28-12-2016 
όμοια απόφαση,

10. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/οικ.209/
29-12-2016 απόφαση κατανομής με θέμα «Απόφαση κα-
τανομής διακριθέντων αθλητών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και 
ΥΕ 2016». ( ΦΕΚ 32/Β/16-01-2017, ΑΔΑ: 7Ζ5Ζ465ΧΘΨ-ΕΜΙ),

11. Το υπ' αριθμ. Φ.470.1/77/39323 Σ. 8184/
24-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

12. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.

14. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανά-
γκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
Τομέα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/
οικ.209/29-12-2016 απόφασης κατανομής με θέμα «Από-
φαση κατανομής διακριθέντων αθλητών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ 
ΔΕ και ΥΕ 2016» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2017, ΑΔΑ: 7Ζ5Ζ465ΧΘΨ-
ΕΜΙ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./30/4674/17-03-2017 (ΦΕΚ 1058/Β/2017, ΑΔΑ: 
6ΡΛ0465ΧΘΨ-9ΞΞ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 46 /10151, 11523/
13-04-2017 (ΦΕΚ 1368/Β/2017, ΑΔΑ: 7ΑΣ4465ΧΘΨ-Χ5Φ) 
σχετικές αποφάσεις, ως εξής:

Στο υπό στοιχείο 10 του διατακτικού, η Αθανασούλα 
Δανάη και η Ροδολάκη Φαίδρα κατανέμονται αντίστοιχα 
ως εξής:

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ 

ΔΑΝΑΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΡΟΔΟΛΑΚΗ 

ΦΑΙΔΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κατά τα λοιπά η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/οικ.209/29-12-2016 
απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. πρωτ.ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/4674/17-03-2017 (ΦΕΚ 1058/Β/2017, ΑΔΑ: 
6ΡΛ0465ΧΘΨ-9ΞΞ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./46/10151, 11523/
13-04-2017 (ΦΕΚ 1368/Β/2017, ΑΔΑ: 7ΑΣ4465ΧΘΨ-Χ5Φ) 
σχετικές αποφάσεις, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.19585 (6)
Σύσταση - Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επι-
τροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για το 
έργο με τίτλο «Προσαρμογή και Υποστήριξη λει-
τουργίας Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου 
"elD in Greece", καθώς και των λοιπών έργων του 
CEF για την εφαρμογή του κανονισμού elDAS».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 221 και 377 (παρ. 1, περ. 53) του 

ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 20141/25/ΕΕ)»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

γ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014): Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις,

ε) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα»,

ζ) του π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
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η) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τη συμφωνία επιχορήγησης (Grant Agreement) με 
αριθμό INEA/CEF/ICT/A2014/0036 με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το έργο elD in Greece.

3. Τη συμφωνία επιχορήγησης (Grant Agreement) με 
αριθμό INEA/CEF/ICT/A2015/1124467 με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το έργο NOBLE (NO Barriers in edeLivEry).

4. Τη συμφωνία επιχορήγησης (Grant Agreement) με 
αριθμό INEA/CEF/ICT/A2014/A2015/1147836) για το 
έργο Transformation of Greek e-Gov services to elDAS 
Crossborder Services.

5. Την αριθ. ΔΙΠΥΔΥ/ΕΚΤΠΡ/Φ. 1/19881/22.07.2016 
προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγω-
νισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο 
«Προσαρμογή και Υποστήριξη λειτουργίας Κόμβου 
elDAS στο πλαίσιο του Έργου "elD in Greece"».

6. Την αριθ. ΔΙΠΥΔΥ/ΕΚΤΡΠΡ/Φ.3/3311/31.01.2017 
(ΑΔΑ:7ΙΕΧ465ΧΟΨ-ΔΜΗ) απόφαση έγκρισης των πρα-
κτικών υπ'αριθ.8/16-1-2017 και 9/23-1-2017 και κατα-
κύρωσης αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ elDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "elD in Greece"».

7. Το από 19.01.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προ-
ϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και 
Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

8. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου «Προσαρμογή και Υποστήριξη 
λειτουργίας Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου "elD 
in Greece"» καθώς και των συμβάσεων που θα γίνουν 
στο πλαίσιο των άλλων έργων του CEF για την εφαρμο-
γή του κανονισμού elDAS (910/2014) που αναφέρονται 
στη παρούσα.

9. Το γεγονός ότι για τη συστηματική παρακολούθηση 
και παραλαβή του έργου «Προσαρμογή και Υποστήριξη 
λειτουργίας Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου "elD 
in Greece"», καθώς και των συμβάσεων που θα γίνουν 
στο πλαίσιο των άλλων έργων του CEF για την εφαρμογή 
του κανονισμού elDAS λόγω της πολυπλοκότητάς του, 
απαιτείται η συγκρότηση ad hoc Επιτροπής, τα μέλη της 
οποίας θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα δι-
αλειτουργικότητας, ασφάλειας και ηλεκτρονικής ταυτο-
ποίησης, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

10. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509/20.1.2017 
(ΦΕΚ 171/Β/26.1.2017) απόφαση της Υπουργού Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-

γραφής “με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν δαπάνη θα 
καθορισθεί με νέα απόφαση, αποφασίζουμε:

Α. 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής 
για το έργο «Προσαρμογή και Υποστήριξη λειτουργίας 
Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου "elD in Greece"» 
καθώς και των συμβάσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο 
των άλλων έργων του CEF για την εφαρμογή του κανο-
νισμού elDAS. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται 
από υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας/κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εμπειρία 
σε θέματα διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και ηλεκτρο-
νικής ταυτοποίησης και γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής είναι 
η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των 
παραδοτέων του έργου «Προσαρμογή και Υποστήριξη 
λειτουργίας Κόμβου elDAS στο πλαίσιο του Έργου "elD 
in Greece"» καθώς και των άλλων έργων του CEF για την 
εφαρμογή του κανονισμού elDAS, στο πλαίσιο στο πλαί-
σιο των συμφωνιών επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που αναφέρονται στην παρούσα και αποφα-
σίζει για κάθε θέμα που άπτεται της σύμβασης. Επίσης, 
είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων του 
αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή 
τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

5. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική πα-
ραλαβή του έργου elD in Greece, καθώς και των άλλων 
έργων του CEF για την εφαρμογή του κανονισμού elDAS, 
στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή που αναφέρονται στην παρούσα.

Β. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της τριμελούς Επιτρο-
πής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης:

1. Αυγέρη Ελευθερία, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό 
Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Δια-
φάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης,Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη 
Ντεμίρη Λουκία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου- αορίστου χρόνου με 
βαθμό Ε' και Ειδικότητα Πληροφορικής του Τμήματος 
Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, 
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Σουλάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό 
Α΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Παρο-
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χής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της 
Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής 
Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρ-
ρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Μέλος, με αναπληρώτρια τη Γιαννούλα Αθανασία, 
μόνιμη υπάλληλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
βαθμό Γ΄ του κλάδου Π Ε Πληροφορικής,αποσπασμένη 
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Δασκαλάκη Αναστασία, μόνιμη υπάλληλος του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με 
βαθμό Β΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,αποσπασμένη 
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,Μέλος, 
με αναπληρωτή τον Κοντογιώργη Διονύσιο, μόνιμο 
υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, 
του Τμήματος Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζοντίων 
Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Δι-
οίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Παπαδούλη 
Αγγελική, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ 
Προσωπικό Η/Υ, του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών 
και Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών και Προτύπων της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης με αναπληρώτρια την Βουλή Αι-
κατερίνη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας (αυτοτελές). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,19 Ιουνίου 2017

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 51200 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 

του Δήμου Βόλου. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων» όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, 
από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπι-
κού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρε-

ωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς 
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Το αριθ. 49708/15-6-2017 έγγραφο της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας στο οποίο 
επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας που αφορούν στις 
εργασίες επίβλεψης, σήμανσης και κατασκευής διαγράμ-
μισης κόμβων στα κεντρικά σημεία της πόλης και στις 
Δημοτικές Ενότητες, στην τοποθέτηση, επανατοποθέ-
τηση και συντήρηση επαναφερόμενων οριοδεικτών και 
στις διαγραμμίσεις θέσεων Δη.ΣΕΣ και ΑΜΕΑ, σε ώρες 
μειωμένης κίνησης οχημάτων προς αποφυγή προβλημά-
των στην κυκλοφορία, καθώς και στις απαιτούμενες με-
τρήσεις 12ωρου κυκλοφοριακού φόρτου, είναι αναγκαία 
η υπερωριακή εργασία προσωπικού της υπηρεσίας κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου 6μηνου του έτους 2017.

5. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2017.

6. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε 
ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα κα-
θήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότη-
τας του Δήμου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 6μήνου 
του έτους 2017, ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός μονίμων 
υπαλλήλων

Ώρες
υπερωριακής 

απογευματινής 
εργασίας

Τρεις (3) υπάλληλοι 
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

360

Τρεις (3) υπάλληλοι 
κλάδου ΔΕ Τεχνιτών

360

Ένας (1) υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ

120

Τρεις (3) υπάλληλοι 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών

360

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 1200
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 4.800,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 70-6012.701 

ποσού 9.000.00 € 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22096 Τεύχος Β’ 2197/28.06.2017

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων 
ΙΔΑΧ

Ώρες
υπερωριακής

απογευματινής
εργασίας

Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας 
Εργάτη ΥΕ

120

Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας
Εργοδηγών - Σχεδιαστών ΔΕ

120

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 240
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 960,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 70-6022.701 

ποσού 1.000,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω 

προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανο-

μένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α-2α του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα οποία η 
υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/εξά-
μηνο για κάθε υπάλληλο.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με βεβαίωση της οικείας Διευθύντριας περί της υπερω-
ριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της. 

 Βόλος, 20 Ιουνίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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