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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 28 / 5955 (1)
Κατανομή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρε−

σβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών έτους 2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέ−
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» 
(ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 2/22−1−2016 
(ΦΕΚ 6/Α/2016) «Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση 
υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική 
Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών του 
Δημοσίου που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.114/17181/
20−10−2015 εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 33/2006 όπως 
ισχύει.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.Π7ΓΕΝ−9708/29−2−2016 έγγρα−
φο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

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

Την κατανομή στο Υπουργείο Εξωτερικών δεκαπέντε 
(15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας της ΚΒ Εκπαι−
δευτικής Σειράς στη Διπλωματική Ακαδημία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 47464/Δ2 (2)

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β. του Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων 
Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,

γ. του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ−
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. του άρθρου 1 του Π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) «Περί σχολικού 
και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, 
μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών δι−
ακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr
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Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 
του Π.δ. 123/1987 (Α΄ 68),

ε. του άρθρου 3 του Π.δ. 409/1994 (Α΄ 90) «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.δ. 39/2014 (Α΄ 75),

στ. του άρθρου 2 του Π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση 
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 1 του Π.δ. 12/2009 (Α΄ 22),

ζ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 8/10−3−2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του 
διδακτικού έτους 2015−2016 των Ημερησίων και Εσπε−
ρινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 
της χώρας η 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Aριθμ. 2/26228/0004 (3)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στην 

Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι−
ακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού−
μενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το Πδ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29−8−2014).

4. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 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 Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.» 
(785/Β/5−5−2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα−
σίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων στην 

Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ορ−
γάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η 
Υπηρεσία να αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας 
και ιδίως για την έγκαιρη: α) ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας κατατάξεων των υπαλλήλων λόγω εφαρμογής 
του νέου μισθολογίου και βαθμολογίου στο Δημόσιο, 
β) τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου Οι−
κονομικών (Π.δ. 111/2014) σε εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 4336/2011 και του Ν. 4337/2015 γ) υποστήριξη 
των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, Αναπληρωτών 
Υπουργών και των Γενικών Γραμματέων, δ) ολοκλήρωση 
ελέγχου των προσωπικών μητρώων όλων των υπαλ−
λήλων που διορίζονται, μετατάσσονται ή απολύονται 
και προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα των τίτλων 
σπουδών τους, ε) ολοκλήρωση αποσπάσεων και μετα−
θέσεων λόγω του μεγάλου όγκου των υπηρεσιακών 
μεταβολών ζ) εισαγωγή μεγάλου αριθμού θεμάτων στα 
αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια και η) ολοκλήρωση των 
εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων.

7. Το με αριθμ. 2/82763/0004/30−12−2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Την αριθμ. 2/80763/ΔΠΔΑ/4−3−2016 απόφαση δέ−
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αν−
θρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμ−
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης. (ΑΔΑ: 6ΦΓ3Η−ΝΣΛ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) 
περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ−
νες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 0511 του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας για εκατό (100) υπαλλήλους στη Διεύ−
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
σε ΦΕΚ και έως 30−6−2016, για μέχρι 120 ώρες συνολικά 
ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δι−
καιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιον−
δήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανω−
τέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ−
νου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Οικονομικών
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