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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσα−
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ............................
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης μεταφορικών μέσων από το
Πολυτεχνείο Κρήτης. ..................................................................
Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) στη Γενική Γραμματεία του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. .......
Μετονομασία του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευ−
νών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι−
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών..........
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6)
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού
προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών....
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειω−
μένου ωραρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού −
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας .............
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ωραρίου ερ−
γασίας σε 24ωρη βάση, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2016. ....................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./29/5170
(1)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος
κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθή−
κοντος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της

δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του 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 αντικατάστασή
του από το αρ. 18 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ21/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
4. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
6. Το υπ’ αριθμ. έγγραφο 12444/12−02−2016 έγγραφο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης 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 απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Οικονόμου Γεωργίου σε κενή ορ−
γανική θέση στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας,
υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κατηγορία της Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 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, 22 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. Φ12/Β/48531/Β1
(2)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης μεταφορικών μέσων από το Πο−
λυτεχνείο Κρήτης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/
1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρ−
θρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) σε συνδυασμό με
την παρ. 22α του άρθρου 80 και του στοιχείου λδ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 4009/2011, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α).
4. Το Π.δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πο−
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 23/Α).
5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 114/Α).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών
Γ. Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168 Β/2015)».
7. Την υπ’ αριθμ. Φ12/Β/163299/Β1/13−10−2015 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΑΔΑ Ω9ΡΓ4653ΠΣ−Τ5Ω) ΦΕΚ 2285/Β΄/2015
8. Τα υπ’ αριθμ. 1262/3−12−2015 και 1491α/17−12−2015 έγ−
γραφα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
9. Το απόσπασμα του πρακτικού της 412/11−11−2015 συ−
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
10. Την υπ’ αριθμ. 35492/Β1/01−03−2016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Τις υπ’ αριθμ. 1631/10/07−01−2016 (ΑΔΑ: 7ΘΓΓ469Β6Ν−
6ΙΩ) και 1728/115/14−01−2016 (ΑΔΑ: 6ΡΓΙ469Β6Ν−ΑΚ4) απο−
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΚΑΕ 0828) ύψους 12.480 €
(δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ) για το
οικ. έτος 2016 χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης
προς το Ίδρυμα αυτό, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ12/Β/163299/Β1/13−10−
2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ Ω9ΡΓ4653ΠΣ−Τ5Ω)
ΦΕΚ 2285/Β΄/2015 «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης μεταφο−
ρικών μέσων από το Πολυτεχνείο Κρήτης» ως προς το
ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί για τη μίσθωση
λεωφορείου από το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη με−
ταφορά φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους
χώρους εκπαίδευσης (Χανιά−Πολυτεχνειούπολη−Χανιά)
για το οικ. έτος 2016.
2. Η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται από την ανω−
τέρω μίσθωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό 12.480 €
(δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ) για το
οικ. έτος 2016 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τα−
κτικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 46580/Γ1
(3)
Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) στη
Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/
27−2−2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δη−
μόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσμα−
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. των άρθρων 159−162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 26 Α) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
γ. τα άρθρα 13 επ. του Ν. 2690/9−3−1999 (ΦΕΚ 45 Α΄):
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις.
δ. την παρ. 2 του αρ. 17 του Ν. 3328/2005 «Διεπιστη−
μονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις».
ε. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α/22−4−2005).
στ. του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ζ. της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ
191 Α) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοι−
πών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και της παρ. Β4 του
άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α) «Διαρρυθμίσεις
στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
η. του Π.δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161Α) «Αναπροσδιορισμός των
αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), των Περιφερειακών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού
(ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114.Α΄) και του
Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
(ΦΕΚ 116 Α).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την ανάγκη συγκρότησης Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού στη Γενική Γραμ−
ματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α) τα κάθε
είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά
όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.)
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή
συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πενταμελές
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπι−
κού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.), αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύ−
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέων Παιδείας και
θρησκευμάτων, καθώς και των υπαλλήλων που υπά−
γονται στην αρμοδιότητά του από ειδικές διατάξεις,
με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που
αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων ως ακολούθως:
α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη−
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε−
τούν στην έδρα του.
β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχτεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων.
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.
2. Ο αριθμός των μελών του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π., που θα ορι−
σθούν από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του,
εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συ−
γκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και
τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).
3. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή
τον αντίστοιχο Προϊστάμενο Τμήματος της αυτής Διεύ−
θυνσης, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται
τα θέματα προσωπικού.
Για άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων που υπάγονται στην αρμοδι−
ότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. χρέη εισηγητή ασκούν οι καθ’
ύλην αρμόδιοι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Προσωπικού
του Υπουργείου, καθώς και οι προϊστάμενοι υπηρεσιών
προσωπικού φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
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δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Η λειτουργία του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. διέπεται συμπληρωμα−
τικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων διοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 35891/Ζ1
(4)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευ−
νών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλι−
κία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141) όπως μεταβατικά ισχύουν
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Την υπ’ αριθμ. Υ27/2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ−
τρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που
διατυπώθηκε στη συνεδρίαση 4/25−11−2014.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δα−
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102711/29−6−2015/Β2
εισήγηση της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολο−
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων
Φορέων του Υ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 1 περ. II υπο−
περιπτ. α΄ του άρθρου 1 του Π.δ. 14/1996 (ΦΕΚ 8 Α΄/1996)
«Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών»
του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
μετονομάζεται σε «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών
και Επιμόρφωσης», χωρίς μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/68605/7741/6881/429
(5)
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπι−
κού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.δ. 2010/1942 «Περί ιδρύσεως οργανώσεως
και λειτουργίας Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών, Δι−
οικητικού Ανώτατου Συμβουλίου Μουσικής (ΔΑΣΜ) και
Γνωμοδοτικού Ανώτατου Συμβουλίου Μουσικής (ΓΑΣΜ)»
(ΦΕΚ 318/Α/12−12−1942), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 74 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός
της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκη−
σης αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συνα−
φείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11−4−1991) και την 98/16−2−1995
γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μουσι−
κών αναγνωρισμένου ταλέντου,
γ) του εδαφ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι−
λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
8/Α/3−2−1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλή−
ψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
234/Α/28−12−2009),

δ) του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της
άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α/
30−6−1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του Π.δ. 315/1992 «Περί αναδιαρθρώσεως των κλά−
δων και δημιουργίας νέων κατηγοριών μουσικών, περί
εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατηγορίες
και οργανικές θέσεις και μονιμοποιήσεως του καλλιτε−
χνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 160/Α/25−9−1992),
στ) της παρ. 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 «Κα−
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66/Α/31−3−2011),
ζ) του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/
Α/30−7−1996), καθώς και του Π.δ. 7/2003 «Διορισμός ή
Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών − Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους
Εποπτευόμενους Φορείς» (ΦΕΚ 5/Α/15−1−2003),
η) του άρθρου 5 του Ν. 2557/1997 «θεσμοί, μέτρα και
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/24−12−1997),
θ) των άρθρων 4−10 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007),
όπως ισχύει,
ι) της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 «Συνταγ−
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές... κ.λπ.» (ΦΕΚ
220/Α/20−9−2002),
ια) του Ν.δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αριθμ.
195/16−2−1951, 344/29−3−1952, 158/27−2−1954 και 809/8−6−
1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορωσών
το διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δη−
μοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου,
κ.λπ.» (ΦΕΚ 128/Α/1958), καθώς επίσης και την 464/1985
γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας
Διοίκησης,
ιβ) του Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννο−
στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/16−2−2000), όπως ισχύει,
ιγ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"» (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010),
ιδ) της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016, Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ
222/Α/12−11−2012),
ιε) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α/14−3−2012),
ιστ) του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση
της διαφάνειας ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι−
σμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/31−10−2014),
ιζ) του Π.δ. 104/2004 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28−8−2014), όπως ισχύει,
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ιη) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού... Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015),
ιθ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23−11−2015),
κ) της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22−7−1999 απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία προσλήψεως
Καλλιτεχνικού Προσωπικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 1604/Β/16−8−1999).
2. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
364013/42843/38529/1714/28−12−2015 αίτημα του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων Καλλιτεχνικού Προσωπικού
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και το υπ’ αριθμ.
833/12−10−2015 έγγραφο της εν λόγω Ορχήστρας σχε−
τικά με το ανωτέρω θέμα.
3. To υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/371632/43652/
29717/9755/28−12−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομι−
κής Διαχείρισης σχετικά με την έγκριση πλήρωσης κενών
οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ.
4. Το υπ’ αριθμ. 2/863/ΔΠΓΚ/7−1−2016 έγγραφο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη
της απαιτούμενης δαπάνης.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./14/40149/26−1−2016
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, σχετικά με την έγκρι−
ση πλήρωσης έξι (6) κενών οργανικών θέσεων − δύο (2)
Κορυφαίων Α΄ (3ης κατηγορίας), δύο (2) Κορυφαίων Β΄
(4ης κατηγορίας) και δύο (2) Μουσικών (5ης κατηγορίας)
−στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού).
6. Το υπ’ αριθμ. 88/23−2−2016 έγγραφο της προανα−
φερόμενης Ορχήστρας σχετικά με την κατανομή των
θέσεων και τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών για
τους εν λόγω διαγωνισμούς.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση−προκήρυξη αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:
Διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργα−
νικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ως εξής:
Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα όμποε (οξύαυλο)
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα κόρνα
Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στις βιόλες
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στο 2ο − 4ο κλαρινέτο
(ευθύαυλο) με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο
Β. 5η Κατηγορία
Δύο (2) θέσεις Μουσικών στα Α΄ βιολιά
Οι υποψήφιοι πρέπει
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και
ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνστα−
ντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (Ν.δ. 3832/1958 − ΦΕΚ 128/Α/1958).
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δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτη−
σαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει
παρέλθει έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερο−
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου
ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της
θέσης τους κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από
ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου
του Ν. 3528/2007).
5. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδι−
κότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαι−
δευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα
εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρους
που θα καθοριστούν με νεώτερη ανακοίνωση της Κρα−
τικής Ορχήστρας Αθηνών.
Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγω−
νισμών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγω−
νισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο
Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη
στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Β. Σοφίας 86, 11528,
Αθήνα) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προ−
κήρυξης μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος
από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυπο−
βάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση
της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται
την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου,
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της
αίτησης απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαι−
ολογούν την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά
τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή,
μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του
κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα
διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν
το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει
σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδε−
κτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.
Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22−7−1999
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη
κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού
προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
ΟΜΠΟΕ Κορυφαίοι Α΄
α) Κοντσέρτο: STRAUSS ολόκληρο
β) MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μείζ. KV 314 το 1ο
μέρος με Cadenza.
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista
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ΚΟΡΝΑ
Κορυφαίοι Α΄
α) STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο αρ. 1 ή αρ. 2, ολό−
κληρο
β) MOZART: Κοντσέρτο αρ. 3 KV 477 ή Κοντσέρτο αρ.
4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza.
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista
ΒΙΟΛΕΣ
Κορυφαίοι Β΄
α) Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER
β) Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το
1ο μέρος
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista
ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ
Κορυφαίοι Β΄
α) WEBER: Κοντσέρτο αρ. 2 έργο 74 σε μι ύφ. μείζ. το
1ο και το 2ο μέρος
β) MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζ. KV 622 το 1ο μέρος
με Cadenza (εκτέλεση με Clarinetto basso)
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista
ΒΙΟΛΙΑ
Μουσικοί
α) Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAWSKY Νο 2,
MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza
β) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο
4 (σε ρε), Νο 5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για
δύο (2) θέσεις η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται
μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη
των δύο θέσεων.
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξε−
ταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου.
Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας
που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/
ΚΑΤΕΧΝ/35836/22−7−1999 υπουργικής απόφασης.
Οι πίνακες επιτυχίας κατά κατηγορία και όργανο, θα
περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό
των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολλη−
θούν στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της
Ορχήστρας με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα
συνταχθούν σχετικά πρακτικά, τα οποία εν συνεχεία θα
αποσταλούν στη Διεύθυνση. Διοικητικού του ΥΠΠΟΑ.
Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νό−
μιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο
από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού.
Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό
με αυτούς θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοι−
νώσεις των Εξεταστικών Επιτροπών που θα τοιχοκολ−
ληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Η απόφαση − προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην Εφημερίδα «Δημοσι−
ογραφικά» και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.yppo.gr)
στο πεδίο Προκηρύξεις Επιλογής Προσωπικού, της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (www.koa.gr) καθώς και
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavqeia.qov.gr) και
Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες
εφημερίδες της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
(6)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμέ−
νου ωραρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού − Φεστι−
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
Με την υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού − Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του
Ν. 3852/2010, του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 και της
παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 3394/23−03−2016 εγκριτικής απόφασης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, αυξάνε−
ται το ωράριο εργασίας του Χρήστου Οικονομίδη του
Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Πολιτιστικού Οργανισμού
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγο−
ρίας TE και ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού, σε
40 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. βεβ. του Πολιτιστικού Οργανισμού − Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: 394/7−3−2016).
(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Διοικητικού − Οικονομικού Ν.
Δράμας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θρά−
κης 3394/23−3−2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 30270/2971
(7)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ωραρίου εργασί−
ας σε 24ωρη βάση, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας για το έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
7−6−2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
ii. Του Π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
iii. του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση. Οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
iν. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005)
για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανο−
νιστικές διοικητικές πράξεις.
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ν. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 (ΦΕΚ
293/Β/2007) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία μετα−
βιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών η
αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και
της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/Β/
2006) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης.
vi. Της υπ’ αριθμ. 14684/914/Φ.15/17−12−2012 (ΦΕΚ 3533/
Β/31−12−2012) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και
καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
νii. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
6.2.2015 καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
2. Την υπ’ αριθμ. 174079/17836/14−1−2016 (ΦΕΚ 251/
Β΄/2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορισμού ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
το έτος 2016.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47569/859/22−2−2016 έγγραφο του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με το οποίο ζητείται, η
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 174079/17836/14−1−2016 (ΦΕΚ
251/Β΄/2016) απόφασης, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 174079/17836/14−1−2016
(ΦΕΚ 251/Β΄/2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορισμού
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2016, όπως παρακάτω:
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1. Συμπληρώνουμε στην παράγραφο Α) την φράση
«...καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες...»
η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Α) Καθορίζουμε για το
έτος 2016, το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους
κάτωθι αναφερόμενους υπαλλήλους των ελεγκτικών
υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συ−
γκεκριμένα»
2. Προστίθεται μία ακόμα παράγραφος η A4, με την
πρόβλεψη:
«A4) Γραφείο Περιφερειάρχη
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρ−
χη Δυτικής Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του πολίτη,
την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και τον
συντονισμό των Υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.»
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις ποσού
617.100,00€ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους
2016, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0512 και 0511 (Κοινές
Δράσεις της Περιφέρειας: 184100,00€, Περιφερειακή Ενό−
τητα Αιτωλοακαρνανίας: 143000,00€, Περιφερειακή Ενό−
τητα Αχαΐας: 135000,00€, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:
155000,00 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 315785/7846/
26−11−2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 174079/17836/14−1−2016
(ΦΕΚ 251/Β΄/2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Μαρτίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

10944

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02009000404160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

