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1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

        Με την 8041/5523/6-6-2016 απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων τροποποιείται η 
16863/10976/25-11 -2015 απόφαση (ΦΕΚ 862/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-11-2015), με την οποία η Αναστασία Κοταρά του Γε-
ωργίου (Α.Δ.Τ.: Χ 603230) διορίσθηκε στο Γραφείο του 
Προέδρου της Βουλής, στη Βουλή, σε υπάρχουσα κενή 
οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, επεξεργασίας 
κειμένου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ. 1 Α΄ εδ. γ΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 
ΦΕΚ 51/Α΄/97), όπως ισχύει, με Γ΄ βαθμό και το Β.Μ. του 
βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους 
της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/2011), κατά το μέρος που αφορά τη θέση που 
κατέχει και ορίζεται ότι η Αναστασία Κοταρά καταλαμ-
βάνει, μετά την κατά νόμο πρόταση, θέση του άρθρου 35 
παρ. 1Α΄ εδ. β΄, του προαναφερόμενου Κανονισμού και η 
οποία είναι κενή, με Γ΄ Βαθμό και το Β.Μ. του βαθμού αυ-
τού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής 
της ΠΕ κατηγορίας του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της 
Βουλής: 8044/5525/6-6-2016).

    Με την 8045/5526/6-6-2016 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων λύεται, από 01-06-2016, η υπαλ-
ληλική σχέση του Χαράλαμπου Ρωσσίδη του Ιωάννη 
(Α.Δ.Τ.: Κυπριακής Δημοκρατίας: 844097), αποδεχόμε-
νοι την αίτηση παραιτήσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 
36 παρ. 1 εδαφ. η΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/97), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει, ο οποίος κατέχει θέση μετακλητού υπαλλήλου, 
στο Γραφείο της πρώην Προέδρου της Βουλής, Ζωής 

Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή, προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Ε΄ του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερό-
μενου Κανονισμού, με Γ΄ βαθμό και το Β.Μ. του βαθμού 
αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βου-
λής της ΔΕ κατηγορίας του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/
2011).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1187118898/06.06.2016).

  Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

      Αριθμ. 37146 οικ. 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37133οικ./19-05-2016 

απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του N. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγό-

ρων).
2. Τη με αριθμό 37133οικ./19-5-2016 (258 ΥΟΔΔ) από-

φαση με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων Βαθμολόγησης για 
τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ 
εξεταστικής περιόδου έτους 2016».

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1231/30-5-2016 έγγρα-
φο της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος.

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1233/1-6-2016 έγγραφο 
της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμό 37133οικ./19-5-2016 από-
φαση, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 303
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Στην 1η ΟΜΑΔΑ ορίζουμε τον Πάνο Αλεξανδρή του 
Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ 203668), Δικηγόρο Αθηνών, σε αντικα-
τάσταση του Νικολάου Μαλαφέκα του Γεωργίου.

Στην 2η ΟΜΑΔΑ ορίζουμε τον Ιωάννη Γεωργακαράκο 
του Γεωργίου (ΑΔΤ: Σ 568909), Δικηγόρο Πειραιώς, σε 
αντικατάσταση του Αθανασίου Ξηρού του Γεωργίου.

Στην 10η ΟΜΑΔΑ ορίζουμε τον Αθανάσιο Ξηρό του 
Γεωργίου (ΑΔΤ: Σ 004271), Δικηγόρο Αθηνών, σε αντι-
κατάσταση του Ιωάννη Γεωργακαράκου του Γεωργίου.

Στην 8η ΟΜΑΔΑ ορίζουμε το Νικόλαο Δούη του Αλε-
ξάνδρου (ΑΔΤ: ΑΚ 063028), Δικηγόρο Αθηνών, σε αντι-
κατάσταση του Γεωργίου Ζαπάντη του Νικολάου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ 
      Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και 

λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασί-

ες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο 

δημόσιο τομέα.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του N. 2190/1994, «Σύ-

σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθη-
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/τ.A΄/3.3.1994),

β) του άρθρου 21 του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιή-
θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 52 του N. 4369/2016 (ΦΕΚ 
33/τ.Α΄/27-02-2016) και ισχύει,

γ) Των άρθρων 36 και 40 του N. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011),

δ) του άρθρου 10 του N. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009),

ε) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του Ν.3839/2010 (Διαγωνισμοί ΕΙΣΕΠ).

στ) του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 « Αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιο-
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010),

ζ) του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 «Ενίσχυση και ανά-
πτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 219 /τ. A΄/23-12-2010),

η) του άρθρου 40 του N. 849/1978 «περί παροχής κι-
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της χώρας» όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 8 του N. 2129/1993 (ΦΕΚ 57Α΄/14-01-1993).

θ) Τις λοιπές διατάξεις του N. 2190/1994, όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/
3.3.1994).

2. Την υπ' αριθμ. 42948/11.12.2003 κανονιστική από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1854/Β΄/11.12.2003), όπως 
ισχύει.

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/
τ.Β΄/18.7.2003).

4. Το γεγονός ότι με το άρθρο 34 «καταργούμενες δι-
ατάξεις» του νόμου 4354 / 16-12-2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/
16-12-2015), καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2016 η 
υπ’ αριθμ. 2/90901/0022/13-01-2014 κοινή υπουργική 
(ΦΕΚ 27/τ. ΥΟΔΔ /24-01-2014 και ΦΕΚ 292/τ. ΥΟΔΔ /
28-05-2014) απόφαση με θέμα «καθορισμός αποζη-
μίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που 
μετέχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για διορισμούς ή 
προσλήψεις στο δημόσιο τομέα».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ φ. 2168/
09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθε-
σης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-
μικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ21/06-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ φ. 2144/
06-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθε-
σης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο 
Βερναρδάκη.

7. Το γεγονός ότι η συγκρότηση των Επιτροπών και 
Ομάδων εργασίας των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ είναι απο-
κλειστική αρμοδιότητα της Ολομέλειας και του Προέ-
δρου του, (Κανονισμός λειτουργίας του ΑΣΕΠ άρθρ. 16 
και 20 ΦΕΚ τ.Β΄ φ. 997/18-07-2003).

8. Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των 
διαγωνιστικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΑΣΕΠ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 365.000 € η 
οποία θα αντιμετωπιστεί αρχικά από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ (Ειδικός φο-
ρέας 07-540 και ΚΑΕ 0515) και η οποία ακολούθως επι-
μερίζεται ανάλογα και καλύπτεται από τις πιστώσεις των 
φορέων των οποίων οι θέσεις προκηρύσσονται, σύμ-
φωνα με το άρθρο 11 του N.2190/1994, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε, την αποζημίωση των προέδρων, με-
λών, εισηγητών, βοηθών εισηγητών, γραμματέων, βοη-
θών γραμματέων και λοιπών προσώπων που μετέχουν 
στις διαδικασίες γραπτών διαγωνισμών ή προσλήψεων 
με σειρά προτεραιότητας ή λοιπών επιλογών (προε-
τοιμασία, διεξαγωγή, υποστήριξη αποτελέσματα), ως 
ακολούθως:
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Α΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
(άρθρο 17 /N. 2190/1994, όπως ισχύει)

1. Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού Προτεινόμενη
Μηνιαία αποζημίωση

α. Πρόεδρος 300€
β. Μέλη 250€
γ. Ειδικοί Εισηγητές 200€ εφάπαξ και

20 ευρώ ανά συνεδρίαση
δ. Γραμματέας 250€
ε. Βοηθός Γραμματέα 150€

Η αποζημίωση των ανωτέρω περιπτώσεων 1 α΄- ε΄ καταβάλλεται στους δικαιούχους στο ακέραιο. Σε κάθε περί-
πτωση αναπλήρωσης, η αποζημίωση που προβλέπεται για το τακτικό μέλος επιμερίζεται αναλογικά στο τακτικό 
και αναπληρωματικό μέλος, κατά το μέρος της συμμετοχής τους την οποία βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Ομάδα Εργασίας Θεματοδοτών Προτεινόμενη 
Αποζημίωση
Ανά θεματική ενότητα

α) εφόσον καταρτίζουν θέματα που επιλέγονται και θα αναπτυχθούν σε κείμενο 200€
β) εφόσον καταρτίζουν θέματα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 150€ εφάπαξ
και 10 € ανά ερώτηση που επιλέγεται

150€
10€

3. Ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού Ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιο-
τήτων (N. 2839/ ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12.9.2000)

Προτεινόμενη
Μηνιαία
αποζημίωση

α. Πρόεδρος 200€
β. Μέλη 150€
γ. Ειδικοί Εισηγητές 150 € εφάπαξ και

20 € ανά συνεδρίαση
δ. Γραμματέας 150€
ε. Βοηθός Γραμματέας 100€
στ. Ομάδα εργασίας Διερμηνέων Νοηματικής
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης διερμηνέα νοηματικής, ο μεταφραστής
νοημάτων αμείβεται ανά εξεταζόμενο με 9 €
Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του ανωτέρω δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
100€, σε κάθε εξεταστική διαδικασία.

9 € ανά εξεταζόμενο

Η αποζημίωση των ανωτέρω 3α΄- στ΄ καταβάλλεται στους δικαιούχους στο ακέραιο. Σε περίπτωση αναπλήρωσης, 
η αποζημίωση που προβλέπεται για το τακτικό μέλος επιμερίζεται αναλογικά στο τακτικό και αναπληρωματικό 
μέλος, κατά το μέρος της συμμετοχής τους την οποία βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

4. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων στο Υπ. Π. δ. Β.Μ. & Θ. (Κέντρο εκπομπής 
θεμάτων).

Προτεινόμενη εφάπαξ
αποζημίωση

α. Πρόεδρος 200€
β. Μέλη 150€
γ. Γραμματέας 120€
δ. Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 200€
ε. Ομάδα εργασίας Διοικητικού Προσωπικού για υποβοήθηση
Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κανονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά
30%.

8€ ανά ώρα
10,40€ ανά ώρα

5. Επιτροπή ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτεινόμενη
Αποζημίωση

Γενικός Επόπτης ή Επόπτης Εξετάσεων 100 € (ανά ημέρα) 100€
Γραμματέας Επόπτη 80€ (ανά ημέρα) 80€
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6. Επιτροπή ανά εξεταστικό κέντρο Προτεινόμενη
Αποζημίωση

α. Πρόεδρος (ανά ημέρα) 100€
β. Μέλη που δεν είναι χειριστές μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και γραμματέας 
(ανά ημέρα)

80€

γ. Βοηθός Γραμματέας
(όπου προβλέπεται) (ανά ημέρα)

70€

δ. Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 200€ εφάπαξ

7. Ομάδα εργασίας ανά Εξεταστικό Κέντρο Προτεινόμενη Αποζημίωση
ανά διαγωνισμό

α. Υπεύθυνος Αίθουσας
για κάθε ημέρα εξετάσεων
και ανά ώρα επιτήρησης

Καθημερινή εξαιρέσιμη
12€
5€

20€
8€

β. Επιτηρητής
για κάθε ημέρα εξετάσεων
και ανά ώρα επιτήρησης

καθημερινή εξαιρέσιμη
7€
5€

15€
8€

γ. Καθηγητές που υπαγορεύουν ξενόγλωσσο κείμενο, για μία
υπαγόρευση
Για κάθε επιπλέον υπαγόρευση

35€
10€

δ. Σχολίατρος ή άλλος Ιατρός 60€
ε. Επιστάτης
για κάθε ημέρα εξετάσεων 20€
στ. Καθαρίστρια
για κάθε ημέρα απασχόλησης 20€
ζ. Ομάδα εργασίας Εκπαιδευτικών ή Διοικητικών υπαλλήλων ή οδηγών αυτοκι-
νήτων ή βοηθητικού προσωπικού για την μεταφορά αποκομμάτων των γραπτών 
δοκιμίων ή άλλου υλικού, για συλλογή στοιχείων ή τη διακίνηση οποιουδήποτε 
στοιχείου (τετράδια κ.τ.λ.) και γενικά για παράδοση ή παραλαβή εγγράφων, φα-
κέλων αντικειμένων, για κάθε ημέρα απασχόλησης

20€

Οι ανωτέρω αμοιβές των παρ. δ, ε, στ και ζ αφορούν σε οκτάωρη (8) απασχόληση 
και σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Για απασχόληση πέραν των ωρών 
αυτών καταβάλλεται το αναλογούν μέρος.

8. Επιτροπή ανά Βαθμολογικό Κέντρο
(για κάθε ημέρα λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου).

Προτεινόμενη
αποζημίωση

Α. Πρόεδρος 40€
Β. Αντιπρόεδρος 30€
Ομάδα εργασίας προσωπικού για υποβοήθηση - ομάδα επικουρίας
(παραλαβή, καταμέτρηση γραπτών δοκιμίων, επικόλληση barcodes,
σκανάρισμα, χρέωση γραπτών δοκιμίων στους βαθμολογητές -
αναβαθμολογητές)
Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κανονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά
30 %.

8€ ανά ώρα
10,40€ ανά ώρα

9. Ομάδα εργασίας Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών
(αποζημιώνονται για κάθε βαθμολόγηση κατά γραπτό δοκίμιο, ανάλογα με την
κατηγορία του υποψήφιου, ή για προφορική εξέταση κατά υποψήφιο, ως ακο-
λούθως)

Προτεινόμενη
αποζημίωση

Α) Γραπτό δοκίμιο - υποψηφίου ΠΕ ή TE κατηγορίας 3,5€
Β) Γραπτό δοκίμιο - υποψηφίου ΔΕ κατηγορίας 3€

pkanel
Αποκορύφωμα

pkanel
Αποκορύφωμα
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Γ) Διόρθωση τετραδίων της εξέτασης σε ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου 
ενδιαφέροντος ή σύντμηση κειμένου, ανεξαρτήτως κατηγορίας 3€

Δ) Εξεταστές ορθοφωνίας για κάθε εξεταζόμενο υποψήφιο 3€
Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση των ανωτέρω δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 50€ για κάθε βαθμολογητή. 50€

Σε κάθε μη γραπτή εξέταση κατά την οποία είναι αναγκαία η παρουσία του ανα-
βαθμολογητή αυτός αμείβεται με το ίδιο ακριβώς συνολικό ποσό που δικαιούται 
ο βαθμολογητής.

10. Λοιπές Ομάδες εργασίας Προτεινόμενη
αποζημίωση

Ομάδες εργασίας που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, για να 
απασχοληθούν με την προετοιμασία των στοιχείων για την έκδοση της προκή-
ρυξης και τις λοιπές ενέργειες (παραλαβή, πρωτοκόλληση, εισαγωγή δεδομένων, 
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, έλεγχος, κωδικοποίηση και οπτι-
κή παραβολή, μεταφορά βαθμολόγησης στο ΟΠΣ και έκδοση αποτελεσμάτων, 
εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του δημοσίου για έλεγχο 
δεδομένων, διαχείριση διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης
των πολιτών) μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κανονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά
30 %.

8€ ανά ώρα 
10,40€ ανά ώρα

Β΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 18/N. 2190/1994, όπως ισχύει)

1. Κεντρική Επιτροπή
για μηνιαία απασχόληση

Προτεινόμενη
Μηνιαία αποζημίωση

α. Πρόεδρος 120€
β. Μέλη 100€
γ. Ειδικοί Εισηγητές 80€

και 20 € ανά συνεδρίαση
δ. Γραμματέας 100€
ε. Βοηθός Γραμματέας 80€
στ. Ομάδες εργασίας που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, 
για να απασχοληθούν με την προετοιμασία των στοιχείων για την έκδοση της 
προκήρυξης και τις λοιπές ενέργειες, (παραλαβή, πρωτοκόλληση, εισαγωγή δε-
δομένων, δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, έλεγχος, κωδικοποίηση 
και οπτική παραβολή, δημιουργία πίνακα κατάταξης και έκδοση αποτελεσμάτων, 
εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του δημοσίου για έλεγχο 
δεδομένων, διαχείριση διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης των πολιτών) μέχρι την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κα-
νονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά 
30 %.

8€ ανά ώρα
10,40€ ανά ώρα

2. Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών Προτεινόμενη
αποζημίωση

α. Πρόεδρος 200€
β. Μέλη και Γραμματέας 150€
γ. Ειδικοί Εισηγητές 150€

και 20€ανά συνεδρίαση
δ. Βοηθός Γραμματέας 90€
Η παραπάνω αμοιβή όλων των μελών της Επιτροπής προσαυξάνεται με 3€ για 
κάθε εξεταζόμενο υποψήφιο 3€



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1374 Τεύχος ΥΟΔΔ 303/10.06.2016

ε. Ομάδα εργασίας που συστήνεται, με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ,
προς υποβοήθηση της παραπάνω επιτροπής (προετοιμασία των στοιχείων,
διεξαγωγή, συλλογή δειγμάτων, ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος/
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος-ΟΠΣ, κτλ.) μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κανονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά 
30%.

8€ ανά ώρα 
10,40€ ανά ώρα

3. Τριμελής Επιτροπή διενέργειας συνεντεύξεων Προτεινόμενη
αποζημίωση

α. Πρόεδρος 170€
β. Μέλη και Γραμματέας 140€
γ. Βοηθοί Γραμματείς 80€
Η παραπάνω αμοιβή όλων των μελών της Επιτροπής
προσαυξάνεται με 3€ για κάθε εξεταζόμενο υποψήφιο 3€

Γ ΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ".
(άρθρο 19/N. 2190/1994, όπως ισχύει)

Επιτροπή Επιλογής ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προτεινόμενη
αποζημίωση

α. Πρόεδρος, κατά συνεδρίαση 150€
β. Μέλη, κατά συνεδρίαση 100€
γ. Μέλος - Εισηγητής, επί πλέον της κατά συνεδρίαση αμοιβής,
εφάπαξ ανά αξιολογηθείσα αίτηση και
ανά δεκτή αίτηση επιπλέον

100€
4€
 4€

δ. Βοηθός Εισηγητή, εφάπαξ και ανά αίτηση υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ορισθούν δύο ή τρεις βοηθοί εισηγητή, λαμβάνει ο καθένας το 
εφάπαξ ποσό και την ανά αίτηση υποψηφίου αποζημίωση βάσει του συνολικού 
αριθμού των αιτήσεων που καθένας επεξεργάσθηκε σύμφωνα με βεβαίωση του 
οικείου εισηγητή.

100€
3€

ε. Γραμματέας, κατά συνεδρίαση 100€

Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (άρθρο 21/N. 2190/1994, όπως ισχύει )
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 10/N. 3812/2009, όπως ισχύει)

Προτεινόμενη 
αποζημίωση

Ομάδες εργασίας που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ για
τον έλεγχο γνησιότητας των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τον έλεγχο και
την έγκριση των ανακοινώσεων, την εφαρμογή του προσοντολογίου των
ειδικοτήτων, τη δημιουργία και συντήρηση εφαρμογής (software) για την
έκδοση των αποτελεσμάτων από τους Φορείς, τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των
πινάκων, την εκδίκαση των ενστάσεων κλπ. μέχρι την ολοκλήρωση της κάθε
διαδικασίας.
Για κάθε ώρα απασχόλησης εκτός του κανονικού ωραρίου ή σε χρόνο που δεν
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Και για κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα η αμοιβή αυξημένη κατά
30%.

8€ ανά ώρα
10,40€ ανά ώρα

Ε΄. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 

χιλίων διακοσίων (1.200€) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600€) 
ευρώ το έτος.

Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά τον μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
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ΣΤ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την απόφαση 

αυτή καταβάλλονται είτε μετά το πέρας του διαγωνισμού 
ή της διαδικασίας της σειράς προτεραιότητας ή επιλογής, 
είτε μετά το πέρας κάθε επί μέρους φάσης της όλης δια-
δικασίας, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμά-
των πληρωμής σε βάρος του προϋπολογισμού του ΑΣΕΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του N. 2190/1994, όπως 
ισχύει, αφού υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ή λοιπά 
παραστατικά, που δικαιολογούν βάσει της παρούσας την 
καταβολή αποζημίωσης.

Il H απόφαση αυτή ισχύει από την 01 Ιανουαρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

 Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Οικονομικών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

          Με την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1084700 ΕΞ 2016/01.06.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 63 του Υποκεφαλαίου ΣΤ΄ «Λοιπές 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, του 
N.4389/2016 (Α΄94), περί τροποποίηση των διατάξεων 
του N.4093/2012 (Α΄222), του άρθρου 9 του N.4354/2015 
(Α΄ 176) «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλ-
λήλων», των παρ. 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 55 και των 
άρθρων 56 και 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98), του Π.δ. 111/2014 
(Α΄178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
ισχύει, την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) 
πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» και την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1029146 
ΕΞ2016/23.02.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 121/Υ.Ο.Δ.Δ./04.03.2016), ορί-
ζεται ο Λύτρας Νικόλαος του Περικλή (Α.Δ.Τ: ΑΗ 568981), 
ως Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, Γεώργιου Πιτσιλή, όπου και υπηρετεί από 
21.01.2016 σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η άσκηση καθηκόντων του αναφερόμενου στη θέση 
του Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, λήγει αυτοδίκαια με την κατά οιον-
δήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8541128616/25-02-2016).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών: 8866/
07.06.2016).

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

      Αριθμ. 27413 
Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολε-

οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tων άρθρων 35 και 37, του N. 4030/2011 «Νέος τρό-

πος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 249).

β. Του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.δ. 189/2009» (Α΄ 56).

γ. Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

δ. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

ε. Της υπ’ αριθ. Υ31/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β΄ 2183).

στ. Του άρθρου 13, του N. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

2. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 71230/19-05-2016 του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Το με αριθ. πρωτ. 445/22-04-2016 έγγραφο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας.

4. Το με αριθ. πρωτ. 9971/10-05-2016 έγγραφο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

5. Την ανάγκη συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλί-
ου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, απο-
φασίζουμε:

1. Συγκροτούμε το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) από τους 
παρακάτω:

1α. Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. 
Μ 342020), Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως Πρόεδρο του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

1β. Αλεφάντη Αθηνά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 660696), 
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, με αναπληρωτή τον  
Κορκίζογλου Βασίλειο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 792500), 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1γ. Γκανασούλη Γεώργιο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 291977), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο 
στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, με αναπληρωτή τον 
Μανούρη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 631984), 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Διευθυντή στη Διεύθυνση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού.
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1δ. Ψυχογιό Θεοδόσιο του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. 
Ν 257962), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο 
στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας 
Γης, με αναπληρώτρια την Χολέβα Ελένη του Γεωργίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 134650), του ίδιου κλάδου, Προϊσταμένη στο 
Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της ίδιας 
Διεύθυνσης.

1ε. Γαλάνη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 100430), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη 
στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονι-
σμών και Αδειοδοτήσεων, με αναπληρωτή τον Μπία 
Νικόλαο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 679255), του ίδιου κλά-
δου, Προϊστάμενο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ίδιας 
Διεύθυνσης.

1στ.  Μαχαιρίδη Ιωάννη του Θεοφύλακτου (Α.Δ.Τ. 
Χ 319880), Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου - 
Μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Πατσαρίνο Νικόλαο του 
Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 770456), Περιφερειακό Σύμβουλο 
Μεσσηνίας - Μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ

1ζ. Μπακογιάννη Ευθύμιο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 641373), Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό, εκπρό-

σωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με ανα-
πληρωτή τον Παναγιώτου Δημήτριο του Νικολάου (Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 141542), Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό.

2. Κωλυόμενης της προέδρου, καθήκοντα αναπληρω-
τή της ασκεί η Αλεφάντη Αθηνά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 660696), Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

3. Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται η Κασάπη 
Χρυσούλα του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. Ν 048243), του κλά-
δου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με αναπληρώτρια την 
Μπέσσα Αναστασία του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Σ 040148), του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικών.

3. Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *14003031006160008*
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