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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2318
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωπο−
παγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αυτοτε−
λών δημόσιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολι−
τισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (Α΄ 167). ...........
1
Κατάργηση τριάντα έξι (36) οργανικών και προσω−
ποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου
4172/2013 (Α΄ 167). ........................................................................... 2
Κατάργηση εκατόν σαράντα πέντε (145) οργανικών
και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου
90 του νόμου 4172/2013 (Α΄ 167). ........................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165265/24656/20416/10511
(1)
Κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωποπα−
γών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των νο−
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αυτοτελών
δημόσιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου
90 του νόμου 4172/2013 (Α΄ 167).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013).

β) Του Ν. 736/1977«Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαι−
ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» και ιδίως το
άρθρο 13 αυτού με το οποίο συστάθηκαν τέσσερις (4)
θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ3 Σχεδιαστών εκ των
οποίων πληρώθηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις και έξι
(6) θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαι−
δευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Σχεδιαστών από τις
οποίες δεν πληρώθηκε καμία (ΦΕΚ Α΄ 316).
γ) Του Ν. 1079/1980 « Περί Οργανισμού Εθνικής Πι−
νακοθήκης» και ιδίως το άρθρο 12 αυτού με το οποίο
συστάθηκαν δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, ΔΕ 2
δακτυλογράφων, εκ των οποίων πληρώθηκε η μια (1),
τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ 2 Μεταφρα−
στών/ Στενογράφων –Στενοδακτυλογράφων−Δακτυλο−
γράφων Ξένων Γλωσσών εκ των οποίων πληρώθηκαν
δύο (ΦΕΚ Α΄ 239).
δ) Του Ν.Δ. 4590/1966 «Περί Οργανώσεως και Λειτουρ−
γίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο
2 παρ. 3 αυτού με το οποίο συστάθηκε μία (1) θέση
μόνιμου προσωπικού ΔΕ Δακτυλογράφου (ΦΕΚ Α΄ 238).
ε) Του Ν.Δ. 1445/1942, και ιδίως το άρθρο 6 αυτού με
το οποίο συστάθηκαν στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ Αγγελιοφόρων
του Ν.Δ. 2010/1942, του β.δ. του 1957 (ΦΕΚ Α΄ 229) και του
Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής
ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271).
στ) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
(Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντιστοίχως»
(ΦΕΚ Α΄ 152).
ζ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
Β. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/90800 (ΦΕΚ B΄
67) απόφαση, με την οποία συστάθηκε μεταξύ άλλων,
στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
μία (1) προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Γρα−
φιστών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γ. Τις από 26/08/2013 και 13/09/2013 αποφάσεις του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με
την αξιολόγηση δομών και στελέχωση του ΥΠ.ΠΟ.Α. και
φορέων αυτού.
Δ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του συνόλου των οργανικών και προ−
σωποπαγών (καλυμμένων και κενών) θέσεων του μόνι−
μου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αναλυτικά προσ−
διορίζονται παρακάτω:
1. τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
ΔΕ 3 Σχεδιαστών, έξι (6) οργανικές θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Σχεδιαστών και μία (1)
προσωποπαγής θέση ΔΕ Γραφιστών στο Ταμείο Αρ−
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
2. δύο (2) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ΔΕ
2 δακτυλογράφων και τρεις (3) οργανικές θέσεις μό−
νιμου προσωπικού ΔΕ 2 Μεταφραστών/ Στενογράφων
–Στενοδακτυλογράφων−Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσ−
σών στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου
Σούτζου,
3. μία (1) οργανική θέση μόνιμου προσωπικού ΔΕ Δα−
κτυλογράφου στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
4. δύο (2) θέσεις οργανικές μόνιμου προσωπικού ΥΕ
Αγγελιοφόρων στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165284/24661/20420/10513
(2)
Κατάργηση τριάντα έξι (36) οργανικών και προσωποπα−
γών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (Α΄ 167).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013).
β) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι−
τισμού», και ιδίως τα άρθρα: i) 73 αυτού με το οποίο
συστάθηκαν πέντε (5) θέσεις ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών−
Ασυρματιστών−Μηχανικών εκ των οποίων έχουν πλη−
ρωθεί δύο (2)θέσεις, μία(1) θέση ΤΕ Φυσιοθεραπευτή,

μία (1) θέση ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
(Κλάδοι Μετατρεπόμενοι σε Προσωρινούς), ii) 74 παρ. 9
με το οποίο συστάθηκαν έξι (6) θέσεις ΔΕ Χημικών
εκ των οποίων υφίσταται μία (1)θέση, iii ) 75 παρ. 5 με
το οποίο συστάθηκαν τρεις (3) θέσεις ΔΕ Χειριστών
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων εκ των οποίων έχει πλη−
ρωθεί μία (1) θέση.
γ) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
(Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντιστοίχως»
(ΦΕΚ Α΄ 152).
δ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
ε) Του Ν. 3525/2007 και ιδίως της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ Α΄ 16) με το οποίο
συστάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού 741 οργανικές
θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου εκ των οποίων 1 της εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Χειριστών Φωτοτυπικών
Μηχανημάτων.
στ) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ. 2ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985).
ζ) Το Ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπια−
κών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α΄/22−07−2004) αρ. 12.
η) Το Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/10−10−2002) αρ. 76.
θ) Το Ν. 2947/09−10−2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξε−
νίας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228/Α΄/09−10−2001) αρ. 17.
ι) Το Ν. 3918/02−03−2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ−
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−2011),
αρθ. 50.
ια) Το Ν. 4002/2011 « Τροποποίηση της συνταξιοδο−
τικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(ΦΕΚ 180/Α΄/22−08−2011) αρ. 56 παρ. 1 εδαφ. η και αρ. 65.
ιβ) Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−08−2012) «Τροποποί−
ηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)».
ιγ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γεν. Γραμματείας
Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/35924 (ΦΕΚ Β΄/893/
2−7−2003) απόφαση, με την οποία συστάθηκαν τρεις (3)
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Φυσικής Αγω−
γής, εκ των οποίων η μία έχει μεταφερθεί στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/6433/23−01−2006 (ΦΕΚ
Β΄/71/2006) απόφαση, με την οποία συστάθηκαν δύο (2)
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκο−
νόμων.
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/66260/27−07−2006 (ΦΕΚ
Β΄/1173/2006) απόφαση, με την οποία συστάθηκε μία (1)
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ−
παιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΔΙΟΙΚ/Β/115129/1−12−2010 (ΦΕΚ
Γ΄/1266/2010 απόφαση, με την οποία συστάθηκε μία (1)
προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιο−
θηκονόμων,
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/10571/01−03−2000 (ΦΕΚ
Γ΄/48/2000) απόφαση, με την οποία συστάθηκε μία (1)
προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Τουριστι−
κών Επαγγελμάτων.
6. Την υπ’ αριθμ. 53676/02−06−2011 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Γ΄/520/2011) απόφαση, με την οποία συ−
στάθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικό−
τητας Τουριστικών Επαγγελμάτων.
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β 56084/9−12−1996 (ΦΕΚ
Γ΄/246/1996) απόφαση, με την οποία συστάθηκε μία (1)
προσωρινή θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθ−
μίδας ΔΕ, ειδικότητας Ενδύτριας.
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/6433/23−01−2006 (ΦΕΚ
Β΄/71/2006) απόφαση, με την οποία συστάθηκαν πέντε
οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδι−
κότητας Δακτυλογράφων εκ των οποίων υφίστανται
σήμερα δύο.
9. Την υπ’ αριθμ. 29818/10−03−2011 (ΦΕΚ Γ΄/213/2011)
απόφαση, με την οποία συστάθηκαν δέκα (10) προσω−
ποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Φυλάκων Κτι−
ρίων εκ των οποίων σήμερα υφίστανται έξι (6).
10. Την υπ’ αριθμ. 74642/14−07−2006 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Γ΄/602/2011), με την οποία συστάθηκαν
έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας
Θυρωρών, εκ των οποίων σήμερα υφίσταται μία.
11. Την υπ’ αριθμ. 53676/02−06−2011 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Γ΄/520/2011), με την οποία συστάθηκε
μία (1) προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Γενικών
Καθηκόντων.
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/110619/21−11−2007
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2305), με την οποία κα−
τανεμήθηκε μία (1) θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ,
ειδικότητας Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων.
Και τις αποφάσεις που αφορούν ειδικότερα στην Γε−
νική Γραμματεία Αθλητισμού:
1. Την υπ’ αριθμ. 2190/3.3.1994, κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 25
περ. 18, προσλήφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού ΔΕ Διοικητικών μονίμων, 4 θέσεις.
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2. Την υπ’ αριθμ. 23785/28−8−2002 κοινή απόφαση
Υφυπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού,
σύσταση θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου ιδιω−
τικού δικαίου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμ−
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001,
ΔΕ Διοικητικού θέσεις 118, ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς
θέσεις 13, ΥΕ Επιμελητές θέσεις 4, ΥΕ Καθαριστριών
θέσεις 7.
3. Την υπ’ αριθμ. 18336/10.6.2003 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού, κατατάχθηκε το προσωπικό της ΕΟΠΕ
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων θέσεις 10.
4. Την υπ’ αριθμ. 18337/10.6.2003 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού, κατατάχθηκε το προσωπικό της ΕΦΟΑ
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων θέσεις 5.
5. Την υπ’ αριθμ. 39057/22.9.2004 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού
κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
20 θέσεις, ΥΕ1 Κλητήρων Χειριστών 2 θέσεις και ΥΕ
Καθαριστριών 1 θέση.
6. Την υπ’ αριθμ. 44593/4.11.2004 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού
κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2
θέσεις. Με την υπ’ αριθμ. 10993/15.3.2005 κοινή απόφαση
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτι−
σμού, κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, Διοικητικών Γραμματέων 133
θέσεις και 13 θέσεις ΥΕ Κλητήρων – χειριστών, 8 θέσεις
ΥΕ2 καθαριστριών.
7. Την υπ’ αριθμ. 30427/3.7.2006 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού κα−
τατάχθηκε η Σούτου Μαρία του Παύλου στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού σε προσωποπαγή θέση με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
8. Την υπ’ αριθμ. 48178−30/11/2010 διαπιστωτική πράξη,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 21189/ 14−7−2011
διαπιστωτική πράξη, αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλ−
λήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού σε κενές οργανικές θέσεις,
με την ίδια θέση εργασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμί−
δας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκουν, βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 12 του
Ν. 3801/2009.
Γ. Τις από 26/08/2013 και 13/09/2013 αποφάσεις του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με
την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του συνόλου των οργανικών και προ−
σωποπαγών (καλυμμένων και κενών) θέσεων του μόνι−
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μου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακο−
λούθως:
1. δύο (2) προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού του
κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών−Ασυρματιστών−Μηχανι−
κών (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό),
2. μία(1) προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού του
κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτή (Κλάδος Μετατρεπόμενος
σε Προσωρινό),
3. μία (1) προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού
του κλάδου ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
(Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό),
4. μία(1) οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του κλά−
δου ΔΕ Χημικών,
5. τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του
κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων,
6. δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,
ειδικότητας Φυσικής Αγωγής,
7. μία (1) προσωποπαγής θέση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ,
ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων,
8. τρεις (3) οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ,
ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων,
9. δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΤΕ, ειδικότητας Τουριστικών Επαγγελμάτων,
10. μία (1) προσωποπαγής θέση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ,
ειδικότητας Ενδύτριας,
11. πέντε (5) οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ,
ειδικότητας Δακτυλογράφων, εκ των οποίων έχουν πλη−
ρωθεί οι δύο θέσεις,
12. έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΥΕ, ειδικότητας Φυλάκων Κτιρίων,
13. μία (1) προσωποπαγής θέση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ,
ειδικότητας Θυρωρών,
14. μία (1) προσωποπαγής θέση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ,
ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων.
15. τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
16. Τρεις (3) οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΥΕ Επιμελητών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165273/24657/20417/10512
(3)
Κατάργηση εκατόν σαράντα πέντε (145) οργανικών και
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω−
πικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου
4172/2013 (Α΄ 167).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013),
β) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι−
τισμού», και ιδίως τα άρθρα 74 και 76 με τα οποία συ−
στάθηκαν 279 θέσεις ΔΕ Σχεδιαστών και 12 ΥΕ Εργατών
(ΦΕΚ Α΄ 146).
γ) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
(Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντιστοίχως»
(ΦΕΚ Α΄ 152).
δ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
ε) Του Ν. 3525/2007 και ιδίως της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ Α΄ 16) με το οποίο
συστάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού 741 οργανικές
θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου εκ των οποίων 26 της εκπαι−
δευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχεδιαστών.
στ) Του Ν. 3562/2007 και ιδίως της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 (ΦΕΚ Α΄ 109) με το οποίο συστάθηκαν στο
Υπουργείο Πολιτισμού 55 οργανικές θέσεις προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου εκ των οποίων 1 της εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΔΕ, ειδικότητας Σχεδιαστών.
Και τις διατάξεις που αφορούν ειδικότερα στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ. 2ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985).
β) Το Ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπια−
κών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α΄/22−07−2004) αρ. 12.
γ) Το Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/10−10−2002) αρ. 76.
δ) Το Ν. 2947/09−10−2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξε−
νείας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228/Α΄/09−10−2001) αρ. 17.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε) Το Ν. 3918/02−03−2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−
2011), αρθ. 50.
στ) Το Ν. 4002/2011 « Τροποποίηση της συνταξιοδο−
τικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(ΦΕΚ 180/Α΄/22−08−2011) αρ. 56 παρ. 1 εδαφ. η και αρ. 65.
ζ) Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ160/Α΄/10−08−2012)«Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)».
η) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γεν. Γραμματείας
Αθλητισμού» (ΦΕΚ28/Α), όπως ισχύει.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. 29818/10.3/2011 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Γ΄ 213) με την οποία μεταφέρθηκαν και συ−
στάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
115 προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ
ειδικότητας Εργατών.
2. Την υπ’ αριθμ. 29819/10.3.2011 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Γ΄ 213)με την οποία μεταφέρθηκαν και συ−
στάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
17 προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ,
ειδικότητας Εργατών.
3. Την αριθμ. 53676/2−6−2011 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Γ΄ 520) με την οποία μεταφέρθηκε και συστάθηκε
μία προσωποπαγής θέση, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ,
ειδικότητας Σχεδιαστών.
4. Τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/110619/21−11−2007 υπουρ−
γικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β΄ 2305), ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/38585/
30−04−2007 (ΦΕΚ Β΄ 724) και ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΔΙΟΙΚ/Β/42566 (ΦΕΚ
Β΄ 1014) με τις οποίες κατανεμήθηκαν 26 θέσεις εκπαι−
δευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχεδιαστών.
5. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/6433/23−1−2006 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 71) με την οποία συστάθηκαν στο
Υπουργείο Πολιτισμού 1.467 οργανικές θέσεις με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των
οποίων 33 της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας
Σχεδιαστών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/66260/27−7−2006
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1173) με την οποία συστά−
θηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού 315 οργανικές θέσεις
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκ των οποίων 2 της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδι−
κότητας Σχεδιαστών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/104317/31−10−2008
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2308) με την οποία συ−
στάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού 22 οργανικές θέ−
σεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκ των οποίων 2 της εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΔΕ, ειδικότητας Σχεδιαστών.
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΔΙΟΙΚ/Β69530/15−7−2011
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Γ΄ 621) με την οποία συστάθη−
κε στο Υπουργείο Πολιτισμού 1 προσωποπαγής θέση με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχεδιαστών.
Και τις αποφάσεις που αφορούν ειδικότερα στην Γε−
νική Γραμματεία Αθλητισμού:
1. Την υπ’ αριθμ. 2190/3.3.1994, κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 25
περ. 18, προσλήφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού ΔΕ Διοικητικών μονίμων, 4 θέσεις.
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2. Την υπ’ αριθμ. 23785/28−8−2002 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού, σύ−
σταση θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001, ΔΕ Δι−
οικητικού θέσεις 118, ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς θέσεις
13, ΥΕ Επιμελητές θέσεις 4, ΥΕ Καθαριστριών θέσεις 7.
3. Την υπ’ αριθμ. 18336/10.6.2003 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού, κατατάχθηκε το προσωπικό της ΕΟΠΕ
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων θέσεις 10.
4. Την υπ’ αριθμ. 18337/10.6.2003 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού, κατατάχθηκε το προσωπικό της ΕΦΟΑ
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων θέσεις 5.
5. Την υπ’ αριθμ. 39057/22.9.2004 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού
κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
20 θέσεις, ΥΕ1 Κλητήρων Χειριστών 2 θέσεις και ΥΕ
Καθαριστριών 1 θέση.
6. Την υπ’ αριθμ. 44593/4.11.2004 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού
κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2
θέσεις. Με την υπ’ αριθμ. 10993/15.3.2005 κοινή απόφαση
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτι−
σμού, κατατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, Διοικητικών Γραμματέων 133
θέσεις και 13 θέσεις ΥΕ Κλητήρων – χειριστών, 8 θέσεις
ΥΕ2 καθαριστριών.
7. Την υπ’ αριθμ. 30427/3.7.2006 κοινή απόφαση Υφυ−
πουργών Οικονομίας−Οικονομικών και Πολιτισμού κα−
τατάχθηκε η Σούτου Μαρία του Παύλου στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού σε προσωποπαγή θέση με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
8. Την υπ’ αριθμ. 48178−30/11/2010 διαπιστωτική πράξη,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 21189/14−7−2011
διαπιστωτική πράξη, αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλ−
λήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού σε κενές οργανικές θέσεις,
με την ίδια θέση εργασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμί−
δας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκουν, βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 12 του
Ν. 3801/2009.
Γ. Τις από 26/8/013 και 13/09/2013 αποφάσεις του Κυ−
βερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με την
αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση σαράντα τριών (43) θέσεων, του
κλάδου/ειδικότητας των ΥΕ Εργατών και εξήντα τριών
(63) θέσεων του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Την κατάργηση δεκαοχτώ (18) θέσεων, του κλάδου/
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, οχτώ (8) θέσεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων, εννέα(9)θέσεων, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ1
Κλητήρων−Χειριστών δύο (2) θέσεων κλάδου/ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστριών, δύο (2) θέσεων κλάδου/ειδικότητας
ΥΕ προσωπικού Kαθαριότητας της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η
σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα

προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων
όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4172/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023181709130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

