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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) της υλοποίησης της καμπάνιας με τίτ−
λο «Σχολεία, Πάμε Ελλάδα» ..........................................................
1
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−
μορφωτικού, επιστημονικού έργου και παροχή υπηρε−
σιών εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διοίκησης της εκ−
παίδευσης από εκπαιδευτικούς και λοιπούς δημοσίους
υπαλλήλους στην πράξη με τίτλο «Απλούστευση Δια−
δικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 331929
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» .............
2
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς α) την οδη−
γία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011
«για την τροποποίηση του μέρους ΙΙ του παραρτήματος
Ι της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου με το οποίο προβλέπονται πρό−
σθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του συνολικού ετή−
σιου πραγματικού επιτοκίου που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 296 της 15.11.2011,
σελ. 35, β) την οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
«περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προ−
στασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδι−
κοποιημένη έκδοση) που δημοσιεύθηκε στην Επίση−
μη Εφημερίδα των ΕΚ αριθμ. L 110 της 1.5.2009, σελ.30,
γ) τα σημεία 11 και 26 του Παραρτήματος Ι της οδηγί−
ας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ,
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕ
αριθμ. L 149 της 11.6.2005, σελ. 22), δ) τις συστάσεις
της Επιτροπής 98/257/ΕΚ της 30ης Μαρτίου 1998 σχε−
τικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για
την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (ΕΕ
αριθμ. L 115 της 17.4.1998, σελ. 31) και 2001/310/ΕΚ της
4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όρ−
γανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
(ΕΕ αριθμ. L 109 της 19.4.2001, σελ. 56) .......................................
3

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ−
νες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. ...................................
4
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων
που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέ−
σης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλ−
λήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ
και 2 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011. .........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23592/Γ2
(1)
Ανάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ.) της υλοποίησης της καμπάνιας με τίτλο «Σχο−
λεία, Πάμε Ελλάδα».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του Ν. Δ. 572/1970 (ΦΕΚ Α΄ 125),
β) της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ»
(Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
(Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των» (ΦΕΚ Β΄ 2508),
γ) του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
δ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
2. Την υπ’ αριθμ. 20052/Γ2/23.2.2012 εγκύκλιο του Ειδικού
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης με θέμα «Πανελλαδική καμπάνια για τα σχολεία “Αγαπώ
και προβάλλω τον τόπο μου”».
3. Την ανάγκη προβολής και προώθησης της Ελλάδας ως
τόπο προορισμού σχολικών εκδρομών τόσο για τα σχολεία
της χώρας, όσο και για τα σχολεία του εξωτερικού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της υλοποίησης της
καμπάνιας με τίτλο «Σχολεία, Πάμε Ελλάδα» και ειδικότερα:
α) Του σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας της καμπάνιας
με τίτλο «Σχολεία, Πάμε Ελλάδα».
β) Του οπτικού σχεδιασμού δίγλωσσης ιστοσελίδας−πλατ−
φόρμας επικοινωνίας και
γ) Του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της επιμέλειας
της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook page) της κα−
μπάνιας «Σχολεία Πάμε Ελλάδα».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 563
(2)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−
μορφωτικού, επιστημονικού έργου και παροχή υπηρεσιών
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευ−
σης από εκπαιδευτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλή−
λους στην πράξη με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Δι−
οικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 «Θε−
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστι−
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ−
ΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25).
4. Του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί−
σχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
5. Της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ Β΄ 540) υπουρ−
γικής απόφασης συστήματος διαχείρισης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1957) υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και
την υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1088) υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
6. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΔΜ 890/14.4.2011 απόφαση Ένταξης
της Πράξης «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστή−
ριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με
κωδ. ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−
2013» και το σχετικό Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
7. Την από 11.1.2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την παροχή
υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτι−
κού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς, δημοσίους
υπαλλήλους στην πράξη «Απλούστευση Διαδικασιών Διοι−

κητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013».
8. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και λοιπών δημοσί−
ων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και
της καλύτερης υλοποίησής της προς όφελος της εκπαιδευτικής
κοινότητας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη του τακτικού προϋπο−
λογισμού και η όποια δαπάνη προκύψει, το ύψος της οποίας
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, βαρύνει αποκλειστικά την
πράξη «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ.
ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»,
αποφασίζουμε:
1. Στην πράξη με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Διοι−
κητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013», δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες
εκπαιδευτικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι. Η παρούσα
απόφαση αφορά εργαζομένους φορέων του δημόσιου το−
μέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), σύμφωνα με τη διατύπωση της
παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις ανωτέρω κατηγορίες
προσωπικού, εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από
τα καθήκοντα της θέσης τους, η δε αμοιβή τους βαρύνει
αποκλειστικά την πράξη «Απλούστευση Διαδικασιών Δι−
οικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 331929 του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007−2013» και δε δύναται να υπερβαίνει
τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 55
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή
λοιπού δημοσίου υπαλλήλου συνάπτεται σύμβαση έργου
με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως φορέα υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 118) η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τον χρόνο
υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης πράξης
ήτοι μέχρι 31.12.2014.
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και λοιπών δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενη πράξη δε μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα
(40) και το συνολικό ύψος της αμοιβής τους θα προκύψει
ανάλογα με τον αριθμό, τα αντίστοιχα προσόντα και το πα−
ρεχόμενο έργο των εκπαιδευτικών και λοιπών δημοσίων υπαλ−
λήλων που τελικά θα επιλεγούν.
5. Στον ανωτέρω αριθμό περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι
υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί που αποτελούν μέλη ομάδων ερ−
γασίας που συγκροτούνται για την εκπόνηση συλλογικού
επιστημονικού έργου που λόγω της φύσης του αντικειμένου
και των ιδιαίτερων συνθηκών, σημαντικό μέρος του επιστη−
μονικού έργου, επιτελείται από κάθε μέλος ατομικά υπό το
συντονισμό του επικεφαλής της ομάδας εργασίας, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. Ζ1−111
(3)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς α) την οδηγία
2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 «για την
τροποποίηση του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι της οδηγί−
ας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για
τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτο−
κίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ,
αριθμ. L 296 της 15.11.2011, σελ. 35, β) την οδηγία 2009/22/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Απριλίου 2009 «περί των αγωγών παραλείψεως στον
τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλω−
τών (Κωδικοποιημένη έκδοση) που δημοσιεύθηκε στην Επί−
σημη Εφημερίδα των ΕΚ αριθμ. L 110 της 1.5.2009, σελ.30,
γ) τα σημεία 11 και 26 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου «για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσε−
ων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για
την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου» (ΕΕ αριθμ. L 149 της 11.6.2005, σελ. 22), δ)
τις συστάσεις της Επιτροπής 98/257/ΕΚ της 30ης Μαρτίου
1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργα−
να για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης
(ΕΕ αριθμ. L 115 της 17.4.1998, σελ. 31) και 2001/310/ΕΚ της
4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργα−
να συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ
αριθμ. L 109 της 19.4.2001, σελ. 56).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄
101) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ
Α΄ 70) καθώς και των άρθρων 2η και 3 του ιδίου ως άνω
Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),
β) του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α΄136) «Κύρωση
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική Πράξη»,
γ) του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191) «Προστασία των Κατα−
ναλωτών» και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 4 του νόμου
αυτού.
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο
άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», β)
του Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονο−
μίας και Οικονομικών», του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώ−
νευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτε−
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ρικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανο−
μή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4 του
Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Θαλάσσιων Υποθέσεων, 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 Μάθη−
σης και θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
γ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο γ΄ περ. 1 στοιχείο ββ΄ του
Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτή−
των του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων», δ) του
Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» ε) του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄
185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, στ) του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας – Ενέργεια
και Τεχνολογία και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
ζ) του Π.Δ. 197/1997 (ΦΕΚ Α΄ 156) «Σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η) του άρθρου 9 «Στελέχω−
ση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
του Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Ηλεκτρονική καταχώρηση και
εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων»,
θ) του Π.Δ. 109/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός του Λουκά Παπα−
δήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού», ι) του Π.Δ. 110/2011
(ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρί−
ου 2011 «για την τροποποίηση του μέρους ΙΙ του παραρτήμα−
τος Ι της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα
κριτήρια για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγ−
ματικού επιτοκίου» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη−
μερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 296 της 15.11.2011, σελ. 35.
4. Την υπ’ αριθμ. Ζ1−699/23.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 917) κοινή υπουρ−
γική απόφαση για την «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθε−
σίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της
οδηγίας 87/102/ΕΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008».
5. Την οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «περί των
αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των
συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση)»
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ αριθμ.
L 110 της 1.5.2009, σελ.30.
6. Το Π.Δ. 301/2002 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Προσαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Μαϊου 1998 «περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα
της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών»
(ΕΕ αριθμ. L 166 της 11.6.1998, σ. 51) και τροποποίηση του
Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191) για την «Προστασία των κατανα−
λωτών».
7. Την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ αριθμ. L 149 της 11.6.2005, σελ. 22).
8. Τη σύσταση της Επιτροπής 98/257/ΕΚ της 30ης Μαρτίου
1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα
για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (ΕΕ
αριθμ. L 115 της 17.4.1998, σελ. 31).
9. Τη σύσταση της Επιτροπής 2001/310/ΕΚ της 4ης Απρι−
λίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινε−
τικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ αριθμ. L 109
της 19.4.2001, σελ. 56).
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/90/ΕΕ
1. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της οδηγίας 2011/90/ΕΕ
της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 «για την τροποποίη−
ση του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2008/48/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με το
οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό
του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου».
2. Το μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. Ζ1−
699/23.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 917) κοινής υπουργικής απόφασης
για την «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την
οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις κατα−
ναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΚ
του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008» αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«ΙΙ. Τα πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του συνο−
λικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης είναι
τα εξής:
α) Εάν η σύμβαση πίστωσης δίνει στον καταναλωτή τη
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής όσον αφορά τις αναλήψεις,
θεωρείται ότι πραγματοποιείται πλήρης και άμεση ανάληψη
του συνολικού ποσού της πίστωσης.
β) Εάν η σύμβαση πίστωσης δίνει γενικά στον κατανα−
λωτή τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής όσον αφορά τις
αναλήψεις, αλλά επιβάλλει, μεταξύ των διαφόρων τρόπων
ανάληψης, περιορισμό ως προς το ποσό και τη χρονική πε−
ρίοδο, θεωρείται ότι το ποσό της πίστωσης αναλαμβάνεται
κατά την πρώτη ημερομηνία που προβλέπεται στη σύμβαση
και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα όρια ανάληψης.
γ) Εάν η σύμβαση πίστωσης προβλέπει διαφορετικούς
τρόπους ανάληψης με διαφορετικές επιβαρύνσεις ή χρε−
ωστικά επιτόκια, θεωρείται ότι το συνολικό ποσό της πί−
στωσης αναλαμβάνεται με την υψηλότερη επιβάρυνση και
χρεωστικό επιτόκιο που ισχύει για την κατηγορία των ανα−
λήψεων που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο πλαίσιο της
εν λόγω κατηγορίας σύμβασης πίστωσης.
δ) Σε περίπτωση διευκόλυνσης υπερανάληψης, θεωρείται
ότι πραγματοποιείται πλήρης ανάληψη του συνολικού ποσού
της πίστωσης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης.
Εάν η διάρκεια της σύμβασης πίστωσης δεν είναι γνωστή, το
συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης υπολο−
γίζεται βάσει της παραδοχής ότι η διάρκεια της σύμβασης
είναι τρίμηνη.
ε) Στην περίπτωση μιας σύμβασης πίστωσης αόριστης
διάρκειας, εκτός της διευκόλυνσης υπερανάληψης, θεω−
ρείται ότι:
i) η πίστωση χορηγείται για περίοδο ενός έτους από την
ημερομηνία της αρχικής ανάληψης και ότι με την τελική
πληρωμή που πραγματοποιεί ο καταναλωτής εξοφλείται
κάθε υπόλοιπο από κεφάλαιο, τόκους και τυχόν άλλες επι−
βαρύνσεις·

ii) το κεφάλαιο εξοφλείται από τον καταναλωτή σε ισόπο−
σες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης έναν μήνα μετά την
ημερομηνία της αρχικής ανάληψης. Ωστόσο, όταν το κεφά−
λαιο πρέπει να εξοφληθεί πλήρως μόνο εφάπαξ, σε κάθε
περίοδο πληρωμής, οι διαδοχικές αναλήψεις και εξοφλήσεις
ολόκληρου του κεφαλαίου από τον καταναλωτή θεωρείται
ότι πραγματοποιούνται εντός περιόδου ενός έτους. Οι τόκοι
και οι άλλες επιβαρύνσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν
λόγω αναλήψεις και εξοφλήσεις του κεφαλαίου και όπως
προβλέπεται στη σύμβαση πίστωσης.
Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου ε), μια σύμβαση
πίστωσης αόριστης διάρκειας είναι μια σύμβαση πίστωσης
χωρίς σταθερή διάρκεια και περιλαμβάνει πιστώσεις που
πρέπει να εξοφληθούν πλήρως εντός μιας περιόδου ή με τη
λήξη της αλλά, μόλις εξοφληθούν, είναι εκ νέου διαθέσιμες
για ανάληψη.
στ) Στην περίπτωση συμβάσεων πίστωσης πλην των υπε−
ραναλήψεων και των πιστώσεων αόριστης διάρκειας που
αναφέρονται στα κριτήρια των στοιχείων δ) και ε):
i) εάν η ημερομηνία ή το ποσό εξόφλησης του κεφαλαίου
που πρέπει να πραγματοποιήσει ο καταναλωτής δεν μπο−
ρούν να επιβεβαιωθούν, θεωρείται ότι η εξόφληση πραγ−
ματοποιείται την πρώτη ημερομηνία που προβλέπεται στη
σύμβαση πίστωσης και για το χαμηλότερο ποσό το οποίο
προβλέπει η σύμβαση πίστωσης·
ii) εάν η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πίστωσης
δεν είναι γνωστή, η ημερομηνία της αρχικής ανάληψης θε−
ωρείται ότι είναι η ημερομηνία που έχει ως αποτέλεσμα το
συντομότερο διάστημα μεταξύ της εν λόγω ημερομηνίας
και της ημερομηνίας πρώτης πληρωμής που θα πραγματο−
ποιήσει ο καταναλωτής.
ζ) Όταν η ημερομηνία ή το ποσό πληρωμής που πρέπει να
πραγματοποιήσει ο καταναλωτής δεν μπορούν να επιβεβαι−
ωθούν βάσει της σύμβασης πίστωσης ή βάσει των κριτηρίων
των στοιχείων δ), ε) ή στ), θεωρείται ότι η πληρωμή γίνεται
σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τους όρους που απαιτεί ο
πιστωτής και, όταν αυτά δεν είναι γνωστά:
i) οι τόκοι καταβάλλονται μαζί με τις εξοφλήσεις του
κεφαλαίου·
ii) η επιβάρυνση που δεν έχει σχέση με τόκο, εκφραζόμενη
ως κατ’ αποκοπή ποσό, πληρώνεται την ημερομηνία της
σύναψης της σύμβασης πίστωσης·
iii) οι επιβαρύνσεις που δεν έχουν σχέση με τόκο, εκφραζό−
μενες ως διάφορες πληρωμές, καταβάλλονται σε τακτά δια−
στήματα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της πρώτης
εξόφλησης του κεφαλαίου, και, αν το ποσό των πληρωμών
αυτών δεν είναι γνωστό, θεωρούνται ισόποσες·
iv) με την τελική πληρωμή εξοφλείται κάθε υπόλοιπο κεφα−
λαίου, τόκων και άλλων επιβαρύνσεων, αν υπάρχουν.
η) Το εφαρμοζόμενο ανώτατο όριο της πίστωσης, εάν
δεν έχει συμφωνηθεί ήδη, θεωρείται ότι ανέρχεται σε 1500
ευρώ.
θ) Εάν προσφέρονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια και
επιβαρύνσεις για περιορισμένο διάστημα ή ποσό, ως χρεω−
στικό επιτόκιο και επιβαρύνσεις θεωρούνται τα υψηλότερα
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης.
ι) Όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης για τις
οποίες συμφωνείται σταθερό χρεωστικό επιτόκιο σε σχέση
με την αρχική περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται
νέο χρεωστικό επιτόκιο το οποίο εν συνεχεία προσαρμόζε−
ται περιοδικά βάσει συμφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισμός
του συνολικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης
βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος της περιόδου για
την οποία έχει καθοριστεί σταθερό χρεωστικό επιτόκιο, το
χρεωστικό επιτόκιο είναι ίσο προς εκείνο που ισχύει κατά
τον χρόνο υπολογισμού του συνολικού ετήσιου πραγματικού
ποσοστού επιβάρυνσης, βάσει της αξίας του συμφωνηθέντος
δείκτη κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ
1. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η πλήρης ενσωμά−
τωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της οδηγίας
2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009 «περί των αγωγών παραλείψεως στον
τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών
(Κωδικοποιημένη έκδοση)».
2. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994
(ΦΕΚ Α΄ 191), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του
Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α΄ 152), οι περιπτώσεις ββ), εε) και θθ)
αντικαθίστανται ως εξής:
α) «ββ) της υπ’ αριθμ. Ζ1−699/2010 (ΦΕΚ Β΄ 917) κοινής
υπουργικής απόφασης “Προσαρμογή της Ελληνικής νομο−
θεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για
τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της
οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008”»,
β) «εε) της υπ’ αριθμ. Ζ1−130/2011 (ΦΕΚ Β΄ 295) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προ−
στασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των
συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων
προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L33
της 3.2.2009”» και
γ) «θθ) του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63) “Προσαρμογή της ελ−
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις”».
3. Στο άρθρο 10 του Ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος
30 ως ακολούθως:
«30. α) Σε περίπτωση παράβασης, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 16, η οποία διαπράχθηκε στην Ελληνική επι−
κράτεια, κάθε νομιμοποιούμενος φορέας από άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θίγονται τα συμφέ−
ροντα τα οποία προστατεύει, μπορεί να ασκεί τη συλλο−
γική αγωγή των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου
16. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 20 εφαρμόζονται
αναλόγως.
β) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την άσκη−
ση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ
Α΄ 98) κάθε ημεδαπή ένωση που πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 16, καθώς και κάθε νομιμοποιούμενος φορέας
από άλλο κράτος μέλος, όταν θίγονται τα συλλογικά συμφέ−
ροντα των καταναλωτών, τα οποία προστατεύει, δικαιούται
να υποβάλει καταγγελία και να ζητήσει να επιβληθούν οι
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 και
15 παρ. 3 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233). Δικαιούται επίσης
να υποβάλει αίτηση επανόρθωσης κατά τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2000.
γ) Για την άσκηση της συλλογικής αγωγής ή την υποβολή
καταγγελίας ή αίτησης επανόρθωσης, ο νομιμοποιούμενος
φορέας επιδεικνύει τον σχετικό κατάλογο που καταρτί−
ζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ “περί των
αγωγών παραλείψεως στον τομέα προστασίας των κατα−
ναλωτών”. Τα δικαστήρια και οι αρμόδιες αρχές δέχονται
τον κατάλογο αυτό ως απόδειξη της νομιμοποίησης των
φορέων προς έγερση της συλλογικής αγωγής ή υποβολής
καταγγελίας ή αίτησης επανόρθωσης με την επιφύλαξη
του δικαιώματός τους να εξετάσουν κατά πόσον ο σκοπός
του φορέα δικαιολογεί την έγερση αγωγής ή την υποβολή
καταγγελίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.»
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Άρθρο 3
Ενσωμάτωση των σημείων 11 και 26
του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ
1. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η πλήρης ενσωμά−
τωση στην ελληνική νομοθεσία των σημείων 11 και 26 του
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις αθέμιτες εμπο−
ρικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλω−
τές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ,
98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. Η περίπτωση κ) του άρθρου 9στ του Ν. 2251/1994 αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«κ) Χρήση κειμένου στα μέσα, για την προώθηση ενός
προϊόντος, πληρωμένου από τον προμηθευτή, χωρίς αυτό
να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο του ή από εικόνα
ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκα−
λυμμένη διαφήμιση), με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει».
3. Στην περίπτωση γ) του άρθρου 9η του Ν. 2251/1994
διαγράφονται οι λέξεις «σε δημόσιους χώρους».
Άρθρο 4
Ενσωμάτωση των συστάσεων
της Επιτροπής 98/257/ΕΚ και 2001/310/ΕΚ
Μετά το άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191) προστίθε−
ται άρθρο 11α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 11α
Αρχές συγκρότησης και λειτουργίας φορέων
εξωδικαστικής (εναλλακτικής) επίλυσης διαφορών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικα−
στικής (εναλλακτικής) επίλυσης συμβατικών διαφορών (στο
εξής διαδικασίας ΕΕΔ) που ανακύπτουν από την πώληση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από προμηθευτή σε κα−
ταναλωτή μέσω παρέμβασης φορέα επίλυσης διαφορών ο
οποίος ιδρύεται σε μόνιμη βάση και προτείνει λύση ή φέρνει
τα μέρη σε επαφή με σκοπό την εξεύρεση φιλικής λύσης
(στο εξής φορέας ΕΕΔ).
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται:
α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών
στους οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για
την επίλυση των διαφορών είναι αποκλειστικά και μόνο
υπάλληλοι του προμηθευτή,
β) σε διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης κα−
ταναλωτικών καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο προμη−
θευτής,
γ) στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του κατα−
ναλωτή και του προμηθευτή, είτε αυτοί εκπροσωπούνται
είτε όχι,
δ) στις προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής για την
επίλυση της διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω διαφορά.
ε) στο Συνήγορο του Καταναλωτή και τις Επιτροπές Φι−
λικού Διακανονισμού του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ
Α΄ 191).
3. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εναλλα−
κτική επίλυση διαφορών πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία
εμπειρογνωμοσύνη και να είναι αμερόληπτα. Η απαίτηση
αυτή κατοχυρώνεται με την εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα
αυτά:
α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα
στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών,
β) δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους
χωρίς εύλογη αιτία,
γ) δεν έχουν καμία σύγκρουση συμφερόντων με οποιο−
δήποτε από τα μέρη της διαφοράς,
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4. Οι φορείς ΕΕΔ στο πλαίσιο των οποίων τα φυσικά
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών
αποτελούν μέρος συλλογικού σώματος προβλέπουν τη
συμμετοχή ίσου αριθμού εκπροσώπων των συμφερόντων
των καταναλωτών και εκπροσώπων των συμφερόντων των
προμηθευτών στο εν λόγω συλλογικό σώμα.
5. Οι φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους
και σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους πληροφορίες
για τα εξής:
α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση
διαφορών, τη μέθοδο ορισμού τους και τη διάρκεια της
θητείας τους,
β) την πηγή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του
εκατοστιαίου ποσοστού της δημόσιας και της ιδιωτικής
χρηματοδότησης,
γ) κατά περίπτωση, τη συμμετοχή τους σε δίκτυα φορέων
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την
επίλυση διασυνοριακών διαφορών,
δ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να εξετάζουν,
ε) τους διαδικαστικούς κανόνες που διέπουν την επίλυση
των διαφορών,
στ) τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι
καταγγελίες στον φορέα ΕΕΔ και στις οποίες διεξάγεται
η διαδικασία ΕΕΔ,
ζ) τα είδη των κανόνων που μπορεί να χρησιμοποιήσει
ο φορέας ΕΕΔ ως βάση για την επίλυση των διαφορών
(π.χ. κανόνες δικαίου, αρχές ευθυδικίας, κώδικες δεοντο−
λογίας),
η) τις πιθανές προκαταρκτικές απαιτήσεις που ενδέχεται
να πρέπει να εκπληρώσουν τα μέρη πριν υπάρξει η δυνα−
τότητα να κινηθεί διαδικασία ΕΕΔ,
θ) το κόστος, αν υπάρχει, που θα βαρύνει τα μέρη,
ι) τη διάρκεια της διαδικασίας κατά προσέγγιση,
ια) τα νομικά αποτελέσματα της έκβασης της διαδικα−
σίας ΕΕΔ.
6. Οι φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους
και σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους ετήσιες εκ−
θέσεις δραστηριότητας. Αυτές οι εκθέσεις περιλαμβάνουν
τις ακόλουθες πληροφορίες τόσο σχετικά με τις εγχώριες
όσο και σχετικά με τις διασυνοριακές διαφορές:
α) αριθμός διαφορών που ελήφθησαν και είδη των σχε−
τικών καταγγελιών,
β) τυχόν επαναλαμβανόμενα προβλήματα που οδηγούν σε
διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών,
γ) ποσοστό διαδικασιών επίλυσης διαφορών που διακό−
πηκαν πριν επιτευχθεί αποτέλεσμα,
δ) μέσος χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυση των
διαφορών,
ε) ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των δι−
αδικασιών ΕΕΔ, αν είναι γνωστό,
στ) κατά περίπτωση, συνεργασία τους με δίκτυα φορέων
ΕΕΔ που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών δια−
φορών.
7. Οι φορείς ΕΕΔ πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και να
εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η διαδικασία ΕΕΔ είναι εύκολα προσβάσιμη και από
τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρί−
σκονται αυτά,
β) τα μέρη έχουν πρόσβαση στη διαδικασία, χωρίς να
είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν νομικό εκπρόσωπο
ωστόσο, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης ή
υποστήριξης από τρίτο μέρος σε κάθε φάση της διαδικα−
σίας,
γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή χαμηλού κόστους για
τους καταναλωτές,
δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες από την ημερο−
μηνία κατά την οποία ο φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία.

Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα.
8. Στις διαδικασίες ΕΕΔ:
α) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις από−
ψεις τους και να ακούσουν τα επιχειρήματα και τα γεγο−
νότα που προβάλλονται από το άλλο μέρος, καθώς και τις
δηλώσεις τυχόν πραγματογνωμόνων,
β) το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ γνωστοποιείται
στα μέρη εγγράφως ή σε σταθερό μέσο, με αναφορά του
σκεπτικού στο οποίο βασίζεται.
9. Στις διαδικασίες ΕΕΔ που επιδιώκουν την επίλυση της
διαφοράς με την πρόταση μιας λύσης:
α) ο καταναλωτής, πριν συμφωνήσει με την προτεινόμενη
λύση, ενημερώνεται:
(i) ότι έχει την επιλογή να συμφωνήσει ή να μη συμφωνήσει
με την προτεινόμενη λύση,
(ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να είναι λιγότερο ευ−
νοϊκή σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν σε
δικαστήριο κατ’ εφαρμογή των νομικών κανόνων,
(iii) ότι, προτού εγκρίνει ή απορρίψει την προτεινόμενη
λύση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμβουλή ανεξάρτη−
του προσώπου,
β) τα μέρη, πριν συμφωνήσουν με την προτεινόμενη λύση,
ενημερώνονται για τις νομικές συνέπειες της εν λόγω συμ−
φωνίας,
γ) τα μέρη, πριν εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για την
προτεινόμενη λύση ή φιλική συμφωνία, έχουν στη διάθεσή
τους εύλογο χρονικό διάστημα για να σκεφτούν.
10. Κάθε φορέας ΕΕΔ υποχρεούται πριν από την έναρξη
της δραστηριότητας διαμεσολάβησης και επίλυσης κατα−
ναλωτικών διαφορών να ζητήσει την καταχώρισή του σε
ειδικό μητρώο που συνιστάται και τηρείται στην Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την καταχώριση στο μητρώο
ελέγχεται η συμμόρφωση προς τις αρχές συγκρότησης
και λειτουργίας. Αν ο φορέας ΕΕΔ παύσει να συμμορφώ−
νεται προς τις αρχές του άρθρου ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης με αιτιολογημένη απόφαση του
διατάσσει τη διαγραφή του από το Μητρώο. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί−
ζονται οι όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Μητρώου.
Κάθε ένωση καταναλωτών της παραγράφου 16 του άρθρου
10 του Ν. 2251/1994 ή επαγγελματική ένωση μπορεί να ζητά
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 20 του άρθρου 10 του
Ν. 2251/1994 να υποχρεωθεί ο φορέας ΕΕΔ σε συμμόρφωση
προς τις αρχές του παρόντος άρθρου. Οι προμηθευτές δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ονομασίες για τις διαδικασί−
ες, τα πρόσωπα ή τα συστήματα διερεύνησης καταγγελιών
των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 που ενδέχε−
ται να δημιουργούν κίνδυνο σύγχυσης με τους φορείς ΕΕΔ
στους οποίους εφαρμόζονται οι αρχές του παρόντος.
11. Όσοι φορείς ΕΕΔ έχουν συσταθεί ή λειτουργούν κατά
την δημοσίευση της παρούσας απόφασης οφείλουν να συμ−
μορφωθούν προς τις παραπάνω αρχές και να εγγραφούν
στο Μητρώο της προηγούμενης παραγράφου μέχρι την 30η
Σεπτεμβρίου 2012».
Άρθρο 5
Κατάργηση
Καταργείται το Π.Δ. 301/2002 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 19ης Μαΐου 1998 «περί των αγωγών παραλείψεως στον
τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλω−
τών» (ΕΕ αριθμ. L 166 της 11.6.1998, σ. 51) και τροποποίηση
του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191) για την «Προστασία των κα−
ταναλωτών».
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του
άρθρου 1 του οποίου η ισχύς αρχίζει από 1.1.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 7403/7145
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας
σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

(4)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007).
4. Την υπ’ αριθμ. 87/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2012.
5. Το γεγονός ότι η ελεγχόμενη απόφαση στερείται νομικής
βάσης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου κάι δεν καλύπτονται επακρι−
βώς οι περιπτώσεις, που περιοριστικά προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις (ιδιοτυπία των συνθηκών λειτουργίας, του
είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, φύση της
λειτουργίας ή εργασίας),
6. Το γεγονός ότι η ελεγχόμενη απόφαση κατά το μέρος
που αφορά το προσωπικό, που εργάζεται στη Διεύθυνση
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), στη Διεύθυνση Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, στη Διεύθυνση Κοιμητηρίων,
στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, στη Διεύθυνση
Κοινοχρήστων χώρων, στη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων, στη
Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης, στη Διεύθυνση Ηλε−
κτρολογικού, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και στη Διεύθυνση
Πρασίνου και Περιβάλλοντος καλύπτει τις διατάξεις του νόμου
λόγω της ιδιοτυπίας των αρμοδιοτήτων τους και επειδή προ−
τάσσεται η προστασία της δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία σε 12 ωρη βάση (7:30 έως
20:00) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη λειτουργία το
Σάββατο από 8:00 έως 14:00 της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Αθηναίων,
β) την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταήμερη
λειτουργία του Τμήματος Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, το οποίο
λόγω της μεγάλης προσέλευσης δημοτών σε καθημερινή βάση
και δεδομένων των ελλείψεων που υπάρχουν αδυνατεί κατά
την ώρα εργασίας και προσέλευσης του κοινού να ανταπο−
κριθεί στις εργασίες του, για να εξυπηρετεί τους δημότες σε
εύλογο χρονικό διάστημα καθώς και διότι, λόγω λειτουργίας
των κοιμητηρίων και των ΚΕΠ το Σάββατο, επιβάλλεται η δυ−
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νατότητα εργασίας και για το προσωπικό του Ληξιαρχείου
κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές (εργασία κατά τις Κυρι−
ακές−αργίες εβδομήντα μόνιμοι υπάλληλοι επί συνόλου 120
υπαλλήλων), και
γ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυρια−
κές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας, για την οργάνωση και επίβλεψη της λειτουργίας του
Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, την παροχή συμβουλευτι−
κών υπηρεσιών, την στήριξη οικογενειών ΑμεΑ, την εύρυθμη
λειτουργία των συμβουλευτικών σταθμών, την εξυπηρέτηση
ευπαθών ομάδων, την ιατρική υποστήριξη σε αστέγους της
πόλης (εργασία κατά τις Κυριακές − αργίες εξήντα μόνιμοι
υπάλληλοι επί συνόλου 220 υπαλλήλων και απασχόληση εί−
κοσι πέντε μονίμων υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες)
δ) την 24ωρη λειτουργία (σε βάρδιες 06:00 − 14:00, 14:00
− 22:00 και 22:00−06:00) καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και
αργίες του Τμήματος Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουρ−
γικότητας Δημοτικών Κτιρίων, του Γραφείου Προσωπικού
Ασφαλείας και του Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης
Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβού−
λευσης τής Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για
τη φύλαξη, ασφάλεια και καθαριότητα των δημοτικών κτι−
ρίων, τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του
δημοτικού συμβουλίου, ομοίως δε και αυτών της οικονομικής
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, τον έλεγχο
και διεκπεραίωση όλων των δημοσιεύσεων των διευθύνσεων
του Δήμου σε ημερήσιο και τοπικό τύπο (απασχόληση 90
μονίμων υπαλλήλων κατά τις Κυριακές − αργίες επί συνόλου
190 υπαλλήλων, εκ των οποίων 28 κατά τις νυχτερινές ώρες
Κυριακών και αργιών και απασχόληση είκοσι πέντε μονίμων
υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες των καθημερινών και
απασχόληση είκοσι οκτώ μονίμων πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου κατά τις νυχτερινές ώρες των καθημερινών ημερών)
ε) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, προκειμένου να
διενεργούνται πάσης φύσεως τελετές, να λειτουργούν και
να φυλάσσονται οι χώροι των οστεοφυλακίων, να εξασφαλί−
ζεται η χρήση του ψυκτικού θαλάμου καθ’ όλο το 24ωρο, να
υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών Ενερ−
γειών και γραφείο παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης
των προσερχόμενων πολιτών, μέχρι τη δύση του ηλίου, να
διατηρείται η καθαριότητα των χώρων των κοιμητηρίων και
να φυλάσσονται οι χώροι των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο
(εργασία κατά τις Κυριακές − αργίες εξήντα πέντε μόνιμοι
υπάλληλοι επί συνόλου 128 υπαλλήλων και απασχόληση εί−
κοσι μονίμων υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες)
στ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυρι−
ακές και αργίες της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών,
προκειμένου να εναρμονιστεί το ωράριο αυτής με εκείνο των
διευθύνσεων που εξυπηρετεί (καθαριότητας και τροχαίου
υλικού, ηλεκτρολογικού, κηποτεχνίας και πρασίνου, συντή−
ρηση οδοποιίας κτλ) (εργασία κατά τις Κυριακές − αργίες
σαράντα μόνιμοι υπάλληλοι και απασχόληση είκοσι μονίμων
υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες)
ζ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων χώρων, για την
άμεση αποκατάσταση των εκτάκτων επειγουσών βλαβών
στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και την αντιμετώ−
πιση εκτάκτων γεγονότων (Ξενοκράτης, καιρικά φαινόμενα,
επιφυλακή πυρκαγιών τους καλοκαιρινούς μήνες κτλ), (εργα−
σία κατά τις Κυριακές − αργίες σαράντα μόνιμοι υπάλληλοι
επί συνόλου 79 υπαλλήλων και απασχόληση οκτώ μονίμων
υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες),
η) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων, για την συντή−
ρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
στα δημοσυντήρητα κτίρια και όλων των υποσταθμών ΔΕΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που λειτουργούν σε δημοτικούς χώρους και δημοτικά κτί−
ρια (εργασία κατά τις Κυριακές − αργίες σαράντα μόνιμοι
υπάλληλοι επί συνόλου 116 υπαλλήλων και απασχόληση οκτώ
μονίμων υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες)
θ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων, για την τακτική
συντήρηση και την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών σε όλα τα
σχολικά κτίρια και σε όλα τα κτίρια βρεφονηπιακών σταθμών
του Δήμιου σε ώρες και ημέρες που δεν λειτουργούν τα
σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (εργασία κατά τις
Κυριακές − αργίες σαράντα μόνιμοι υπάλληλοι επί συνόλου
55 υπαλλήλων και απασχόληση οκτώ μονίμων υπαλλήλων
κατά τις νυχτερινές ώρες)
ι) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυρια−
κές και αργίες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης,
για την 24ωρη φύλαξη του εργοταξίου (Σαλαμίνος 20), την
εκτέλεση των εργασιών ασφαλτικών κατά τις πολύ πρωι−
νές και τις νυχτερινές ώρες, των διαγραμμίσεων οδών κατά
τις νυχτερινές ώρες καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων
γεγονότων ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών για
εξαιρετική ή έκτακτη ανάγκη (επούλωση επικίνδυνων λάκ−
κων, σπασμένα κάγκελα από τροχαία ατυχήματα, καθιζήσεις
οδοστρωμάτων κτλ) (εργασία κατά τις Κυριακές − αργίες
πενήντα μόνιμοι υπάλληλοι επί συνόλου 159 υπαλλήλων και
απασχόληση δεκαπέντε μονίμων υπαλλήλων κατά τις νυ−
χτερινές ώρες)
ια) την 24ωρη λειτουργία (σε τρεις βάρδιες: πρωινή βάρδια
93 άτομα, απογευματινή 17 άτομα και βραδινή είκοσι άτομα)
καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυν−
σης Ηλεκτρολογικού, για τη συντήρηση και επέκταση του

δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, τη συντήρηση πιδάκων,
γεωτρήσεων και την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου,
δεδομένης της δυσκολίας των συνεργείων να εργαστούν
πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, λόγω απαγόρευσης
της τροχαίας για παρακώλυση κυκλοφορίας καθώς και την
ύπαρξη ηλεκτροφόρων καλωδίων τρόλεϊ − τραμ
ιβ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και της Διεύθυνσης
Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 87/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, λόγω της ιδιαίτερης φύσης
της εργασίας τους.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπά−
νη ύψους 2893275,12 € περίπου για το προσωπικό με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2012 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: Φ.10 6022.001,
6052.001, 6042.001, 6054.003, Φ.20 6022.001, 6052.001, 6042.001
και 6054.003 και για το μόνιμο προσωπικό 9359087,20 €
περίπου που θα βαρύνει τους ΚΑ: Φ.10 6012.001, 6012.002 και
Φ.20 6012.001 και 6012.002, ανάλογη δε δαπάνη 10165000,00 €
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών
του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 58005
(5)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προ−
συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33
του ν. 4024/2011.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β, 1 γ, 2 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012 − 2015 (ΦΕΚ 226/Α)».
2. Τις διατάξεις του 2/ 1977 (ΦΕΚ 5 /Α/ 11−1−1977 ) όπως ισχύει «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Οργανισμού Ερ−
γατικής Εστίας».
3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ. 21872/ 8−11−2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη κατάργηση 1 (μιας) οργανικής θέσης του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού (ΔΕ Κατηγορίας, που κενώθηκε λόγω
αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της υπαλλήλου που την κατείχε, κατ εφαρμογή
των παρ. 1 β ή 1 γ και 2 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, ως ακολούθως:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Αριθμός οργανικών θέσεων

Σύνολο οργανικών θέσεων μετά την κατάργηση
Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κατέχοντος την
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ Καλυμμένες Καταργούμενες καταργούμενη θέση κατ εφαρμογή των παρ. 1β ή και 1γ του Καλυμμένες
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Α)
(Β)
άρθρου 33 του ν. 4024/2011 ή θέσης σε προσυνταξιοδοτική
Α μείον Β
κατ εφαρμογή της παρ. 1γ του ίδιου άρθρου του νόμου
θέση σε προσυνταξιοδοτική
Αυτοδίκαιη απόλυση
διαθεσιμότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
210
1
1β
209
Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
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