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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 100637/Γ2 (1)

Λειτουργία Τοµέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης

Ηµερησίου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφίου ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 

43 του ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της ∆ευτε−

ροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε µε τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του 

Ν.4264/2014 (Α΄118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ. 80033/

Γ2/04−08−2006 (Α΄ 1286).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 

(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/

ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Α. Λοβέρδου 

(Β΄1618).

6. Την υπ’ αριθ. 28/28−04−2014 Πράξη του ∆.Σ. του Ιν−

στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−

λογισµού, αποφασίζουµε:
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7. Την υπ’ αριθ. 314/2013 Γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

8. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανοµής προσωπικού.

9. 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.

10. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του 
ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−12) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµο−
σίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».

11. Τα υπ’ αριθ. έγγραφα: α) ∆2Β 1187613 ΕΞ 2013/5−12−2013
του Υπουργείου Οικονοµικών, β) Υ10α/ΓΠ. οικ. 25909/
21−03−2014 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, γ) ΕΜ/1−Ε/251/17−03−2014 ΕΜ/1−∆/280/21−05−2014 
και ΕΜ/1Ε/291/16−6−2014 του Υπουργείου ∆ηµ. Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, δ) ∆ΑΝΠ/779/21−03−2014 και ∆ΑΝ 
Π/3977/29−05−2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και ε) Ε.Π.153/02−05−
2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατα−
νοµής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουµε:

Α. Την κατανοµή για διορισµό των κάτωθι συγγενών 
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρε−
σιακού καθήκοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 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), ως εξής:

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

2. Στο Υπουργείο Οικονοµικών:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

3. Στο Υπουργείο Υγείας:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
ΓΝΑ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ»

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Β. Την κατανοµή για διορισµό των κάτωθι συγγενών 
αποβιώσαντος συνεπεία εργατικού ατυχήµατος σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 6 του 
ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως ισχύει, ως εξής:

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα−
τικής Αλλαγής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ

Γ. Την κατανοµή για διορισµό προσωπικού στο Υπουρ−
γείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως 
εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΚΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ν.1339/1983, όπως ισχύει

2.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ−
ΘΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ−
ΚΟΥ ν.1339/1983, όπως
ισχύει

3.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ−
ΘΕΝΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ν.1339/1983, όπως ισχύει

4.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΧΑΪ∆Α ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ
ΘΑΝΟΝΤΟΣ/ΤΡΑΥΜΑ−
ΤΙΣΘΕΝΤΟΣ
ν.1339/1983, ν.2452/1996

5.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΚΑΜΑΝΟΥ∆Η
ΙΩΑΝΝΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ν.1339/1983, όπως
ισχύει

6.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΛΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ν.1339/1983, όπως ισχύει

7.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΙΑΚΡΙΘΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
ν.2840/2000 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει

Ο διορισµός των ανωτέρω θα ολοκληρωθεί, αφού 
προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος νοµιµότητας σύµφωνα 
µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

F

 Αριθ. 39276/5904 (3)
Επανακαθορισµός της τιµής διάθεσης των εγχειριδίων 

«Επαγγελµατική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποι−
ητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική Επιµόρ−
φωση)» και «Επαγγελµατική Οδήγηση Φορτηγού −
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική 
Επιµόρφωση)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7(δ) του άρθρου 16 του ν.3534/07 (ΦΕΚ 40/Α΄) 

«Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου 
χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες διατάξεις».

: 71-
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β. Του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 2003, «σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και 
την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών 
οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 3820/1985 του Συµβουλίου και 
της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την 
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου», 
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 
2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 
2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεµβρίου 2006» και ειδικότερα 
αυτές των άρθρων 6 (παρ. 6) και Παραρτήµατος Ι.

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/05 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας».

δ. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και µετονοµασία 
Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως έχει τροποποιηθεί µε το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).

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

στ. Της αριθµ. 329/03−07−2013 (Β΄ 1655) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μετα−
φορών και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου».

ζ. Της υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αν. Υπουργού 
Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

2. Την ανάγκη επανακαθορισµού της τιµής διάθεσης 
των εγχειριδίων «Επαγγελµατική Οδήγηση Λεωφορείου –
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική 
Επιµόρφωση)» και «Επαγγελµατική Οδήγηση Φορτη−
γού − Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική 
Επιµόρφωση)».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Επανακαθορίζουµε την τιµή διάθεσης των εγχειριδί−
ων «Επαγγελµατική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποιη−
τικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική Επιµόρφωση)» 
και «Επαγγελµατική Οδήγηση Φορτηγού − Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Αρχική Επιµόρφωση)» από 
δέκα (10) ευρώ στο χρηµατικό ποσό των τριών (3) ευρώ.

2. Τα παραπάνω εγχειρίδια θα διατίθενται µε µέριµνα 
και ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, µετά 
την πληρωµή από τους ενδιαφεροµένους του παρα−
πάνω ποσού µέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«e−παράβολο» σε πίστωση του ΚΑΕ 2419.

3. Κάθε ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών καταγρά−
φει σε ιδιαίτερη κατάσταση τους αριθµούς διπλοτύπου 
είσπραξης για κάθε εγχειρίδιο που πωλείται και σε ιδιαί−
τερο φάκελο θα αποθηκεύονται τα αντίστοιχα διπλότυπα 
είσπραξης. Ο χρόνος διατήρησης των παραπάνω φακέ−
λων είναι 2 χρόνια µετά την πώληση και του τελευταίου 

εγχειριδίου από κάθε παρτίδα που αποστέλλεται από το 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσί−
ευσής της. 

 Παπάγου, 26 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ   

F

 Αριθ. 49019 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 

2767/30.10.2013) απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύ−
νης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Σύ−
σταση και συγκρότηση της ειδικής νοµοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής µε αντικείµενο την επεξεργασία 
των προϋποθέσεων του άρθρου 56 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 2201/2003 και την ενδεχόµενη προσαρµογή της 
εθνικής νοµοθεσίας για τις τοποθετήσεις ανηλίκων 
σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια από και προς 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την κατάρτιση 
σχεδίου νόµου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογι−
κής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπει−
ών ρυθµίσεων» − Ορισµός νέου µέλους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

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

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

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

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

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

2) Την υπ' αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2767/ 
30.10.2013) απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ια−
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την οποία συ−
στάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέµατι Επιτροπή, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 96896/2.12.2013 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3182/13.12.2013) και 18816/28.2.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
588/ 10.3.2014) όµοιες.

3) Την ανάγκη ορισµού νέου µέλους στην εν θέµατι 
ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.

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

Τροποποιούµε την υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
2767/30.10.2013) απόφαση ως εξής:

: 71-


