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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
 Περίληψη της υπ’ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστικής 

Πράξης σε βάρος του JUNAID AHMED. 

 Με την υπ’ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίζονται σε βάρος του JUNAID AHMED, αγνώστου δια−
μονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1.906,32 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 38,12 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,62 ευρώ
Σύνολο: 1.952,06 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (20 κούτες τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2(α) και 150 
παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ     

24589

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)



24590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 Αριθμ. Φ. 50/125/100563/Γ1 (2)
Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 

ως Ολοήμερων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ−
τικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30−09−

1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/23−09−1997, τ.Α΄) με θέμα: 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 40 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011), 
με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 
13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13−07−1998, τ.Α΄) με θέμα: 
«Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22−04−2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25−06−2013, 
τ.Α΄) με θέμα: «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδεί−

ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 94654/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/19−06−2014, 
τ.Β΄), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο 
Κουκοδήμο».

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.3/609/6745/Γ1/28−05−2010 (ΦΕΚ 
804/9−06−2010, τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.12/ 
520/61571/Γ1/30−05−2011 (ΦΕΚ 1327/16−06−2011) υπουργική 
απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Την υπ’ αριθμ. 122084/Δ4/25−10−2011 (ΦΕΚ. 2546/
07−11−2011, τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα 
«Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων».

10. Την υπ’ αριθμ. 47861/Δ4/31−03−2014 υπουργική από−
φαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Προσθήκη προσωνυμίας σε 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

11. Την υπ’ αριθμ. 5 /Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα ακόλουθα δέκα επτά (17) Πρότυπα Πει−
ραματικά Δημοτικά Σχολεία, ως Ολοήμερα με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9050021

2 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9050923

3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ − Π.Σ.Π.Α.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 0551001

4 1ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ 9520037

5 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9520272

6 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ − ΡΑΛΛΕΙΟ 9520271

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

7 8/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.) 9060439

8 2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. − ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9060479

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ − Π.Σ.Π.Θ.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

9190664

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24591

10 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190130

11 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 9521475

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470186

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

13 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 9200405

14 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 9200406

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100040

16 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100203

17 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100214

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   

F

   Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/14656 (3)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−

λισης και Πρόνοιας της αρμοδιότητας καθορισμού 
του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Οργανι−
σμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 
(Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το αριθμ. πρωτ. Φ.10035/11999/1673/10.06.2014 έγ−
γραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, με το οποίο ζητείται εξαίρεση των υπαλ−
λήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (ΟΑΕΕ) από τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφασης του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη−
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.», προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και 
συντονισμένη λειτουργία του Οργανισμού, η αποτελε−
σματικότερη συνεργασία των υπαλλήλων και η καλύ−
τερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

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

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας την αρμοδιότητα να καθορίζει, με 
απόφαση του, τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Ορ−
γανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απα−
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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   Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/12412 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/26−01−2012 (Β΄ 

131) − Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπι−
κού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/ 
1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

γ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

ε) του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει,

2. την ανάγκη αναπροσαρμογής του ωραρίου των 
υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ομοιόμορφη λειτουργία 
των υπηρεσιών,

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

1. Η παρ. 1 και 2 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Β.10/26−01−2012 αντι−
καθίσταται ως ακολούθως: Καθορίζουμε το ωράριο ερ−
γασίας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), κατ’ 
επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης: 07:00
 Ώρα αποχώρησης: 15:00
β) Ώρα προσέλευσης: 07:30
 Ώρα αποχώρησης: 15:30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08:00
 Ώρα αποχώρησης: 16:00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08:30
 Ώρα αποχώρησης: 16:30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09:00
 Ώρα αποχώρησης: 17:00

στ) Ώρα προσέλευσης: 09:30
 Ώρα αποχώρησης: 17:30
ζ) Ώρα προσέλευσης: 10:00
 Ώρα αποχώρησης: 18:00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 (5)
Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβα−

σης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, 
των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, 
των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και 
των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτι−
κά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 34 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τρο−
ποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/ 26.03.2014),

(β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005),

(γ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ...» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27.06.2011) και

(δ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2303/02.07.2013 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παρασκευή 
Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 1632/Β΄/02.07.2013).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη νόμιμη χορήγηση 
των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Βε−
βαιώσεων Παρακολούθησης, Βεβαιώσεων υπέρβασης 
του ορίου απουσιών, Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών 
εξόδων και Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορ−
φωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο των ηλεκτρονικά χορηγούμενων

Βεβαιώσεων για τα επιμορφωτικά προγράμματα
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, οι Βεβαιώσεις υπέρ−
βασης του ορίου απουσιών, οι Βεβαιώσεις κάλυψης οδοι−
πορικών εξόδων και οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως 
εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτελούν άνευ άλλης δι−
ατυπώσεως διοικητικά έγγραφα, φέρουν μοναδικό κω−
δικό, ψηφιοποιημένη αποτύπωση της σφραγίδας του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων, 
επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες 
για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις 
υπηρεσίες τους.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσβασης και λήψης 

των ηλεκτρονικά χορηγούμενων Βεβαιώσεων για τα 
επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους 
επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.

1. Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσε−
ων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του 
ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορι−
κών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα 
επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πραγματο−
ποιείται ατομικά από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο. 
Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσεων 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και από τις αρμόδιες οργανικές μο−
νάδες των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν 
οι επιμορφωνόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με 
τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Η πρόσβαση και λήψη των ανωτέρω Βεβαιώσεων με 
ατομική πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου 
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρονικές 
Αιτήσεις Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα» 
και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη δι−
εύθυνση (url): https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.isp.

Στην ανωτέρω διεύθυνση και ειδικότερα μέσω της 
επιλογής «Πιστοποιητικά», ο ενδιαφερόμενος έχει τη 
δυνατότητα να εκτυπώνει, σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες, κατ' επιλογή του, Βεβαίωση για το σύνολο 
του αρχείου εκπαιδεύσεων του στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο 
«Πιστοποιητικό Αρχείου Εκπαιδεύσεων» ή Βεβαίωση για 
συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακο−
λούθησε. Το «Πιστοποιητικό Αρχείου Εκπαιδεύσεων» πε−
ριλαμβάνει επιπλέον τη μοριοδότηση των πιστοποιημέ−
νων επιμορφωτικών δράσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 7 του π.δ. 57/2007, όπως αυτό ισχύει), 
για τις οποίες επέχει θέση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, 
ενώ για τις μη πιστοποιημένες επιμορφωτικές δράσεις 
επέχει θέση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η πρόσβαση 
και λήψη των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απου−
σιών και των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων 
πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο 
μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

3. Η πρόσβαση και λήψη των Βεβαιώσεων Παρακολού−
θησης και Πιστοποίησης με πρωτοβουλία της αρμόδιας 
οργανικής μονάδας της οικείας υπηρεσίας πραγματο−
ποιείται, αφού προηγουμένως προσδιορισθεί/ούν από 
τον οικείο φορέα και πιστοποιηθεί/ούν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ο/οι εξουσιοδοτημένος/οι χρήστης/ες. Για τον λόγο 
αυτό, το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας ορίζει 
υπάλληλο ή υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον 
«Ρόλο Υπευθύνου για Θέματα Ατομικής Κάρτας Εκπαί−
δευσης». Ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι, που ορίζονται με 
αυτόν τον τρόπο, αποκτούν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

ιστορικό των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους. Προκειμέ−
νου οι ανωτέρω υπάλληλοι να αποκτήσουν πρόσβαση, 
θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίη−
σής τους, όπως αυτή περιγράφεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/gates/educ/
sign/SigninForeas.isp (Τίτλος Υπηρεσίας: Αίτημα Από−
δοσης Ρόλου Υπευθύνου για θέματα Ατομικής Κάρτας 
Εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

α. Εγγραφή στο σύστημα. Οι κατά τα ανωτέρω αρμό−
διοι υπάλληλοι/εξουσιοδοτημένοι χρήστες εκτυπώνουν 
τα έγγραφα με τίτλο «Ορισμός Υπευθύνου» και «Συνο−
δευτικό έγγραφο», σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που 
υπάρχουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα 
έγγραφα αυτά, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο όργανο 
της οικείας υπηρεσίας, θα πρέπει να αποσταλούν στο 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο foreis@ekdd.gr.

β. Ενεργοποίηση του ρόλου του υπευθύνου. Μόλις 
παραληφθούν τα έγγραφα αυτά από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, απο−
στέλλεται στον οριζόμενο υπάλληλο ή υπαλλήλους 
ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
αφορά στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Μετά την 
ενεργοποίηση, οι υπεύθυνοι είναι δυνατό μέσα από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/ΟnlineWeb/
index.¡sp?SignTvpe=4 και την επιλογή «Ατομική Κάρτα 
Εκπαίδευσης» να εκτυπώνουν είτε ατομική Βεβαίωση 
υπαλλήλου σχετική με ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, είτε αντίστοιχη Βεβαίωση που αφορά 
στο σύνολο των υπαλλήλων της οικείας υπηρεσίας.

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση και λήψη των 
εν λόγω Βεβαιώσεων είναι η ταυτοποίηση του επιμορ−
φωνόμενου υπαλλήλου βάσει του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου και του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς του.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα ηλεκτρονικής πρό−
σβασης υφίσταται για Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, 
Βεβαιώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών, Βεβαιώσεις 
κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και Βεβαιώσεις Πιστοποί−
ησης που αφορούν σε επιμορφωτικές δράσεις που υλο−
ποιήθηκαν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από την 1/9/2010 και μετά. 
Αντιθέτως, δεν υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής 
πρόσβασης για τις Βεβαιώσεις που αφορούν σε επιμορ−
φωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
πριν από την 1/9/2010 ή υλοποιήθηκαν από την πρώην 
Σχολή Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), για τη χορήγηση των οποίων οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Υπη−
ρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ     

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)




