
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Κολλεγίου σε εκτέλεση του 
αριθμ. 430/2016 τελεσίδικου βουλεύματος του 
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43522/17.6.2016 (ΦΕΚ 
τ.Β’ 2008/1.7.2016) απόφασης του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτι-
ση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του Ν.δ. 
1017/1971 περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτή-
σεως Δικαστικών Κτιρίων, τη σύνταξη της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης 
συνεπειών ρυθμίσεων» - Ορισμός νέου Προέδρου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. K1/141173 (1)
  Ανάκληση άδειας Κολλεγίου σε εκτέλεση του 

αριθμ. 430/2016 τελεσίδικου βουλεύματος του 

Συμβουλίου Εφετών Αθηνών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010)

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, πα-
ράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3 και Θ4, Θ7, Θ8, Θ18.1, 
3, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των», παράγραφος 1, περίπτωση 3, τελευταίο εδάφιο του 
Ν. 4229/2014 (Α’ 8).

5. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005) «Κωδικοποίη-
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανασύ-
στασης Υπουργείων.

8. Το Π.δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

9. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποί-
ηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».

11. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) από-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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φαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγε-
ωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. Την αριθμ. 68635/Κ1/04-05-2015 (Β’ 873) απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
την οποία χορηγήθηκε Άδεια Κολλεγίου με το διακριτικό 
τίτλο MEDITERRANEAN COLLEGE στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙ-
ΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
Εγνατίας 2-4.

13. Το αριθμ. 430/2016 τελεσίδικο παραπεμπτικό βού-
λευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο πα-
ραπέμπονται οι αναφερόμενοι σε αυτό ως υπαίτιοι «από 
κοινού, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακο-
λούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατάρτισαν πλαστά έγ-
γραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους 
άλλους σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες 
συνέπειες, σκοπεύοντας να προσπορίσουν στον εαυτό 
τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, διαπράττο-
ντας πλαστογραφίες κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, 
σε βάρος του Δημοσίου με συνολικό όφελος και απει-
ληθείσα συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 
150.000 ευρώ».

14. Το αριθμ. 230 1277/22-07-2016 Γνωμοδοτικό Έγγρα-
φο του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβου-
λίου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Την, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανάγκη δι-
αφύλαξης της φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και εύρυθμης 
λειτουργίας του Κολλεγίου και της αδιατάρακτης εκπαί-
δευσης των σπουδαστών σ’ αυτό.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ανακαλούμε την αριθμ. 68635/Κ1/04-05-2015 
(Β’ 873) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με την οποία χορηγήθηκε Άδεια Κολλεγίου 
με το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE»  στην 
εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.» με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 2-4.

Β. 1. Τα αρχεία του ανωτέρω Κολλεγίου, του οποίου 
ανακαλείται η άδεια, όπως ανωτέρω ορίζεται, θα παρα-
δοθούν, μερίμνει της διοικήσεως του, όπου οριστεί με 
νεότερη απόφαση.

2. Οι σπουδαστές του ανωτέρω Κολλεγίου δικαιούνται 
επιστροφής των διδάκτρων είτε μετεγγραφής σε άλλο 
Κολλέγιο της προτίμησής τους.

Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από της δημο-
σίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί με κάθε νόμιμο μέσο 
στο ανωτέρω Κολλέγιο, του οποίου ανακαλείται η άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2016 

  Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    Αριθμ. 61158 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 43522/17.6.2016 (ΦΕΚ τ.Β'

2008/1.7.2016) απόφασης του Υπουργού Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-

αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 

σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του Ν.δ. 1017/

1971 περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτιρίων, τη σύνταξη της σχετικής αι-

τιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης 

συνεπειών ρυθμίσεων» - Ορισμός νέου Προέδρου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» και

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ' αριθμ. 43522/17.6.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 2008/
1.7.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε 
και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή.

3) Την υπ' αριθμ. 57279/24.8.2016 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 453/
26.8.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

4) Την υπ' αριθμ. 57281/24.8.2016 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 453/
26.8.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των περί διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

5) Την ανάγκη ορισμού νέου Προέδρου στην ως άνω 
επιτροπή.

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

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 43522/17.6.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 
2008/1.7.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:

Στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικεί-
μενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση 
του Ν.δ. 1017/1971 περί συστάσεως Ταμείου Χρηματο-
δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, τη σύνταξη της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συ-
νεπειών ρυθμίσεων ορίζεται ο Γεώργιος Σάρλης του Αθα-
νασίου, Μετακλητός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
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από αναπληρωματικό μέλος ως Πρόεδρος, σε αντικα-
τάσταση του ορισθέντος Κωνσταντίνου Κοσμάτου του 
Γερασίμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 43522/17.6.2016 
(ΦΕΚ τ.Β' 2008/1.7.2016) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 272835/0004 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-

των και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργεί-

ου Οικονομικών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ 
22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Α' 178/29.08.2014).

4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραυματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμε-
νων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευ-
θείας στον Υπουργό Οικονομικών.» (785/Β΄/5-5-2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμετωπί-
σει το μεγάλο φόρτο εργασίας και ιδίως για την έγκαιρη: 
α) Σχεδίαση, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του 
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των 
υπηρεσιών του Υπουργείου, β) κατάρτιση και επεξεργασία 
των υποβαλλόμενων προτάσεων των μακροπρόθεσμων 
και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας 
τους και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και την παρακολούθηση των 
κατανομών, συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, 

επεξεργασία και έλεγχο των γενικών απολογιστικών στοι-
χείων, γ) συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων 
από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού, του ΠΔΕ, των ειδικών φορέων και των εποπτευ-
όμενων φορέων του Υπουργείου, την σύνταξη μελετών 
αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση 
του Προϋπολογισμού και τον έλεγχο και την επεξεργασία 
των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων εποπτευόμε-
νων φορέων, δ) διαχείριση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, μετά την 
υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Γενικών 
Διευθύνσεων θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και 
της Γ.Δ.Ο.Υ. για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμο-
γή των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων και την 
αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
ε) τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για 
τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και 
συγχρόνως την παρακολούθηση της προόδου των έργων 
και στατιστική επεξεργασία των τεχνοοικονομικών στοι-
χείων αυτών, ζ) εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών και 
αμοιβών κάθε είδους του προσωπικού του Υπουργείου, 
οδοιπορικών εξόδων, μεταθέσεων, εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων και κάθε είδους δαπάνη που αφορά πληρωμή 
ενοικίων, κοινοχρήστων, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού και 
λοιπών δαπανών των υπηρεσιών η) μέριμνα για την παρα-
λαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων 
υλικών και εφοδίων σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

7. Το με αριθ. ΔΟΔ 40153896 ΕΞ2016/16-8-2016 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Την αριθ. 2/71244/ΔΠΔΑ/25-8-2016 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοικητικής Υποστήριξης. (ΑΔΑ: 6ΙΒΜΗ-5Ω8).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(94.000€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-150 και ΚΑΕ 0511 του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλους των 
τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι: α) Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
(29 υπάλληλοι), β) Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
(64 υπάλληλοι), γ) Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης 
Υλικού και Υποδομών 27 υπάλληλοι), για το χρονικό διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 
31-12-2016, για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι 
άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φο-
ρέα για το ίδιο χρονικό διάστημα

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29930 Τεύχος Β’ 2811/06.09.2016

ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή 
των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσε-
ων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Διοικητικής Υποστήριξης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ-
λεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση 
του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση Ανθρω-
πίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη των Προϊστα-

μένων των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοικητικής Υποστήριξης 
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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