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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/53434/0022 (1)

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας
πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/ 

18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλή−

λων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
9 του Ν. 3833/2010.

1.2. Του Ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/25−5−1998) «Ανάθε−
ση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και 
άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1995, το οποίο προ−
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄/ 
1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄/14−3−1997).

1.4. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄/17−1−1991) 
όπως κωδικοποιήθηκαν με εκείνες του Π.Δ. 210/1992 
(Φ.Ε.Κ. 99 Α΄/16−6−1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.»

1.5. Την υπ’ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105 Β/9−7−2012) απόφαση 
του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα.

2. Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/43/12334/15−06−
2012 απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής 
της παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 εγκρί−
θηκε η πρόσληψη 1.906 ιδιωτών με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 
πρόσκαιρων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος για 
χρονικό διάστημα έως τεσσεράμισι (4 1/2) μηνών και όχι 
πέραν τις 31ης Οκτωβρίου 2012.

3. Την ανάγκη μετακίνησης των Πυροσβεστών εποχι−
κής απασχόλησης για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός έδρας, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων όπως κα−
τάσβεση πυρκαγιών στα δάση, για επιτήρηση δασικών 
περιοχών κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπομένων ημε−
ρών εκτός έδρας κατ’ ανώτατο όριο σε δεκατρείς (13) 
για κάθε έναν από τους 1.906 πυροσβέστες εποχικής 
απασχόλησης του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν 
προσληφθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 124/2003 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για όλο το χρονικό 
διάστημα της απασχόλησης τους και μέχρι 31 Οκτω−
βρίου 2012.

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτός έδρας 
μετακίνηση των προαναφερομένων για εκτέλεση υπη−
ρεσίας θ’ ανέλθει στο ποσό των 339.912,13 € και θα 
βαρύνει την πίστωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
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και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος υπό Κ.Α.Ε. 0716 του Ε.Φ. 43−120 οικονομικού 
έτους 2012.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. 2/53432/0022 (2)

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/ 

18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλή−
λων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
9 του Ν. 3833/2010.

1.2. Του Ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/25−5−1998) «Ανάθε−
ση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και 
άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1995, το οποίο προ−
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄/ 
1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄/14−3−1997).

1.4. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄/17−1−1991) 
όπως κωδικοποιήθηκαν με εκείνες του Π.Δ. 210/1992 
(Φ.Ε.Κ. 99 Α΄/16−6−92) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.»

1.5. Την υπ’ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105 Β/9−7−2012) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

2. Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/33/οικ. 13901/
14−07−2011 απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επι−
τροπής της παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
εγκρίθηκε η πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου 
για πενταετή θητεία για το έτος 2012.

3. Την ανάγκη μετακίνησης των πυροσβεστών πε−
νταετούς υποχρέωσης για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός 
έδρας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων όπως 
κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση, για επιτήρηση δασικών 
περιοχών κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπομένων ημερών 
εκτός έδρας κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) για 
κάθε έναν από τους 4.000 πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν 
προσληφθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση εργασίας δημο−
σίου δικαίου επί πενταετή θητεία για το έτος 2012.

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτός έδρας 
μετακίνηση των προαναφερομένων για εκτέλεση υπη−
ρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 671.136,67 € και θα 

βαρύνει την πίστωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος υπό Κ.Α.Ε. 0716 του Ε.Φ. 43−120 οικονομικού 
έτους 2012.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.151/Β6 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/

Β6 (ΦΕΚ 272/Β/1−3−2007) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας 
Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες…».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 
90−Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του
Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260−Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2α του Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 
90−Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3404/ 
2005 (ΦΕΚ 260−Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71−Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του 
ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212−Β).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α/2011), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 7, 13 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α/2012).

5. Τις διατάξεις της με υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/
20−2−2007 (ΦΕΚ 272−Β/1−3−2007) υπουργικής απόφασης 
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμι−
ας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……», 
όπως τροποποιήθηκε με τις με υπ’ αριθμ. Φ.151/33886/
Β6/2008 (Φ.Ε.Κ. 556/Β/2008), Φ.151/34623/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 
636/Β/2009), Φ.151/121021/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 2216/Β/2009), 
Φ.151/19155/Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 220/Β/2010), Φ.151/77347/
Β6/2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/Β/2010), Φ.151/41977/Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 
832/Β/2011) και Φ.151/64998/Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 1307/Β/2011), 
όμοιες αποφάσεις και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98−Α΄/22.5.2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με υπ’ αριθμ. 
Φ.151/20049/Β6/20−2−2007 (Φ.Ε.Κ. 272/Β/1−3−2007) υπουρ−
γική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση 
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αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες……», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 
ακολούθως:

Άρθρο μόνο
1. Το εδάφιο στο τέλος των παραγράφων 5 και 6 

του άρθρου 1, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 1 της με υπ’ αριθμ. Φ.151/64998/Β6/7−6−2011 
(Φ.Ε.Κ. 1307/Β/16−6−2011) καταργείται και οι παράγραφοι 
5 και 6 του άρθρου 1 της με υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/
20−2−2007 (Φ.Ε.Κ. 272/Β/1−3−2007) διαμορφώνονται τελικά 
ως εξής:

«5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ − ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ−
ΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς − 
αλλοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και οι απόφοιτοι λυκείων ή 
αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνι−
κής καταγωγής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία 
του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.

6. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς 

ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο 
εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος 
επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελ−
ληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

Οι κληρικοί και οι μοναχοί των Πατριαρχείων Αλε−
ξανδρείας και Ιεροσολύμων πρέπει να κατοικούν και να 
διαμένουν στο εξωτερικό δύο (2) Τουλάχιστον χρόνια 
πριν από το έτος επιλογής.»

2. Η πρώτη περίοδος της τρίτης παραγράφου της 
εισαγωγικής πρότασης Α1 του άρθρου 3, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παράγραφο 1β του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. Φ.151/64998/Β6/7−6−2011 (Φ.Ε.Κ. 1307/Α/16−6−2011) 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μόνο μία (1) αίτηση, ένα (1) 
μηχανογραφικό δελτίο και μια (1) φωτοαντίγραφο της 
βεβαίωσης από την οποία προκύπτει η αναγωγή της 
βαθμολογίας του απολυτηρίου γενικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα 
(σε περίπτωση που η βαθμολογία του απολυτηρίου 
εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα, τότε αποστέλλεται 
φωτοαντίγραφο αυτού)».

3. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης Β΄ του 
άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
1ε του άρθρου 3 της με υπ’ αριθμ. Φ.151/64998/Β6/7−
6−2011 (Φ.Ε.Κ. 1307/Β/16−6−2011) υπουργικής απόφασης, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση − μηχανογρα−
φικό δελτίο, την εκτυπώνουν, την υπογράφουν και την 
αποστέλλουν στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου 
αιτήσεων μηχανογραφικών δελτίων του άρθρου 10 της 
παρούσας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα: φωτοτυπία 
της βεβαίωσης της μέσης γενικής βαθμολογίας του 
απολυτηρίου στην 20βαθμη κλίμακα (σε περίπτωση που 
η βαθμολογία του απολυτηρίου εκφράζεται στην 20βαθ−
μη κλίμακα, τότε αποστέλλεται φωτοαντίγραφο αυτού), 
φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επίσημου 
εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυ−
τότητα του υποψήφιου και μια (1) φωτογραφία.».

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, όπως συμπλη−
ρώθηκε με με υπ’ αριθμ. Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/
Β/2−3−2010), η φράση «κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό 

Α΄ ή Β΄ ή εκπ/κούς λειτουργούς Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄» 
αντικαθίσταται με τη φράση «κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με 
βαθμό τουλάχιστον Ε΄, ή εκπ/κούς λειτουργούς Δ.Ε. με 
βαθμό τουλάχιστον Ε΄»

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 η φράση «κα−
τηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α΄ ή Β΄» αντικαθίσταται 
με τη φράση «κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό τουλά−
χιστον Ε΄» 

6. Η περίπτωση (iv) της παραγράφου Α1 του άρθρου 
11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«iv) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης και Δι−
εξαγωγής Εξετάσεων ή άλλος διοικητικός υπάλληλος 
της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατηγορίας 
Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.»

7. Η περίπτωση (v) της παραγράφου Α1 του άρθρου 
11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«v) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΟΔΕ ή άλλος υπάλ−
ληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.»

8. Η περίπτωση (ii) του εδαφίου β της παραγράφου Α1 
του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ii) Δύο (2) καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της αντίστοιχης με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, 
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που έχουν διδάξει το μάθημα 
στη Γ Τάξη του Γενικού Λυκείου.»

9. Η περίπτωση (ii) Του εδαφίου α της παραγράφου Β1 
του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ii) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή Σχολικός Σύμ−
βουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικός 
λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό 
τουλάχιστον Δ΄ των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 
(Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 και ένας (1) ανώτερος διοικητικός 
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλη. Ένα από τα 
μέλη αυτά ορίζεται ως αντιπρόεδρος.»

10. Το εδάφιο β της παραγράφου Β1 του άρθρου 11 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β1β) Έκτακτα Μέλη − εισηγητές θεμάτων
Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο 

(2) έκτακτα μέλη από το Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ή Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι. ή Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, αντίστοιχου 
με το εξεταζόμενο μάθημα κλάδου, ως εισηγητές των 
θεμάτων.»

11. Η περίπτωση (ii) Του εδαφίου α της παραγράφου 1 
του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ii) Από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, από τους 
οποίους ο ένας ορίζεται κατά προτεραιότητα αυτός με 
το μεγαλύτερο βαθμό, αντιπρόεδρος.»

12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 η φράση «εκ−
παιδευτικοί λειτουργοί της Δημόσιας ΔΕ, με βαθμό Α΄» 
αντικαθίσταται με τη φράση «εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
της Δημόσιας ΔΕ, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄»

13. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 η φράση «με 
βαθμό Α΄ ή Β΄ για τους βαθμολογητές και με βαθμό Α για 
τους αναβαθμολογητές.» αντικαθίσταται με τη φράση 
«με βαθμό τουλάχιστον Ε΄ για τους βαθμολογητές και με 
βαθμό τουλάχιστον Δ΄ για τους αναβαθμολογητές.» 

14. Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 8 του άρθρου 
13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«iii) Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό 
λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της ίδιας ή 
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συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως 
εξεταστή − αναβαθμολογητή.»

15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 η φράση « η οποία 
συγκροτείται από τρεις (3) υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό Α΄, εκ των οποίων ο ένας 
ορίζεται ως πρόεδρος» αντικαθίσταται με τη φράση 
« η οποία συγκροτείται από τρεις (3) υπαλλήλους του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ 
εκ των οποίων ο ένας, κατά προτεραιότητα αυτός με 
το μεγαλύτερο βαθμό, ορίζεται ως πρόεδρος»

16. Στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 η 
φράση «καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α΄» αντι−
καθίσταται με τη φράση «καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄»

17. Στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 η 
φράση «Μέχρι δώδεκα (12) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 
με βαθμό Α ή Β» αντικαθίσταται με τη φράση «Μέχρι 
δώδεκα (12) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με βαθμό του−
λάχιστον Ε΄»

18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 η φράση «κα−
θηγητές Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται 
με τη φράση «καθηγητές Φυσικής Αγωγής με βαθμό 
τουλάχιστον Δ΄»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.80000/11556/1500 (4)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 

μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο 
στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), κατ’ εφαρ−
μογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», 
όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 33, παρ. 1α του ν. 4024/11 «Συνταξιοδο−

τικές Ρυθμίσεις εφαρμογής, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 213 του ν. 4072/12 «Βελτίωση Επιχειρη−
ματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα− 
Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ86 Α΄).

γ) Του π.δ. 216/1999 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας του NAT» (ΦΕΚ 184 A΄).

δ) Του άρθρου τριακοστού, παρ. 6 (Θέματα Ναυτι−
κού Απομαχικού Ταμείου) Του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές − 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α΄).

ε) Του άρθρου 4 του π.δ. 85/21−6−2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

στ) Του π.δ. 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔθΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Την υπ’ αριθμ. 113/15−11−2011 διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του NAT, περί αυτοδίκαιης κατάργησης κε−
νών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του Ταμείου (ΦΕΚ 3195/30−
12−2011 Β΄, 69/27−1−2012 Β΄).

4. Το υπ’ αριθμ. 120.109/13−12−2011 έγγραφο του Ναυ−
τικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) με το οποίο αιτιο−
λογείται η προτεινόμενη διατήρηση κενών οργανικών 
θέσεων.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τις κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία καταργούμε−
νες και διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού του NAT, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% 
του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις Κενές Καταργούμενες Διατηρούμενες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος

Μηχανικών 6 4 1 3

Μεταφραστών−Διερμηνέων 1 1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος

Πληροφορικής 3 2 0 2
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος

Διοικητικού−Λογιστικού 106 72 22 50

Δακτυλογράφων − Στενογράφων−
Χειριστών TELEX 6 6 4 2

Τηλεφωνητών 1 1 0 1

Τεχνικών 15 12 6 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος

Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων 6 5 2 3

Προσωπικού Καθαριότητας 18 18 12 6

Εργατών (Προσωρινός) 1 1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 163 122 47 75

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.80000/218/4 (5)
Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο στο Ταμείο Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1α του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργοί» 

(ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Την υπ’ αριθμ. 651/17−11−11 διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ταμείου (ΦΕΚ Β΄2770), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 721/12 (ΦΕΚ Β΄ 716).

6. Το υπ’ αριθμ. 78679/20747/111/29−11−11 έγγραφο του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ.
7. Το υπ’ αριθμ. 277/78/11/3−1−12 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του ΤΑΥΤΕΚΩ, με το οποίο αιτιολογείται η 

προτεινόμενη διατήρηση κενών οργανικών θέσεων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−

σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τις κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ, 

οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΤΑΥΤΕΚΩ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις Κενές Καταργούμενες Διατηρούμενες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος

Μηχανικών 2 2 0 2

Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων 1 1 0 1

Διοικητικών Τεχνολόγων 1 1 0 1

Κοινωνικής Εργασίας 2 2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος

Βοηθών Νοσοκόμων 8 5 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 14 11 0 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

F
    Αριθμ. Φ.80000/29762/1874 (6)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο στον Οργα−
νισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1α του ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/21−6−2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του ν. 4169/61 «Περί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)»(ΦΕΚΑ΄81).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 14/1/οικ.21732/31−10−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την υπ’ αριθμ. 1189/Ζ2/29−11−2011 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ΟΓΑ κατάργησης κενών οργανικο’)ν 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ταμείου (ΦΕΚ Β 141).
7. Τα υπ’ αριθμ. 14/Ζ2/11−1−2012 και 43/Ζ2/30−1 −2012 έγγραφα του Διοικητή του ΟΓΑ, με τα οποία αιτιολογείται 

η προτεινόμενη διατήρηση κενών οργανικών θέσεων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−

σμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο Μόνο
Τις κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία καταργούμενες και διατηρούμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προ−

σωπικού του ΟΓΑ, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΓΑ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις Κενές Καταργούμενες Διατηρούμενες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος

Αναλογιστών 4 4 0 4

Φαρμακοποιών 78* 48 48 0

Βιβλιοθηκονόμων 1 1 1 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος

Αρχειοθετών 15 10 0 10

Κλητήρων 22 16 0 16

Χειριστών Μηχανών 4 3 0 3

ΣΥΝΟΛΟ 124 82 49 33

* Οι τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών μεταφέρθηκαν με το υπηρετούν προσωπικό 
στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F

    Aριθμ. ΕΜ/2/98 (7)
Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Δη−

μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους 
φορείς που υπάγονται σε αυτό. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Tης παρ. 1 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (Α΄ 

26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πο−
λιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο
Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολι−
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
και της παρ. 3 του άρθρου Έβδομου του Ν. 4057/2012,

β) Της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
και του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη Πειθαρχικό Συμβούλιο για το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό, ήτοι Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, Γενική Γραμματεία Πολι−
τικής Προστασίας, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Πρώτης 
Υποδοχής και Αρχή Προσφυγών, με έδρα το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
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Β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. Α είναι τριμελές, 
συνεδριάζει δημόσια και συγκροτείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 2, 3, 6, 7, 8 του άρθρου 146Β του 
Ν. 3528/2007 (Α΄ 26 ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) «Πειθαρχικό 
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο Έβδομο του Ν. 4057/2012.

Γ. Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται 
μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, 

κατηγορίας ΠΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, 
με την απόφαση Ορισμού Μελών.

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί−
ων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021531807120008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-07-23T18:39:28+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




