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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 62

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

25 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. Δ6Α 1010592ΕΞ2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α1153411/9.11.2011 (ΦΕΚ Β΄
2656) απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των
θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής
Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπη−
ρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των
προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρό−
που και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπο−
ψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων
του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των
Προϊσταμένων αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α1153411/9.11.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 2656) απόφασης περί καθορισμού του αριθμού
των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Ανα−
γκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους
και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατα−
νέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βα−
ρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξι−
ολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές,
καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικό−
τητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών..

1

Παύση λειτουργίας της Κατευθυντήριας Επιτροπής,
της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκη−
σης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων
Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο
Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του
σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευ−
ξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης .............. 2
Σύσταση της επταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011, αρμοδιό−
τητες, διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της και
άλλα συναφή θέματα ................................................................. 3
Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού που
υπερβαίνουν ανά κλάδο το 60% των προβλεπό−
μενων........................................................................................................ 4
Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Eφετείου Πει−
ραιώς ........................................................................................................ 5

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66),
β) της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 8 και της
παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροπο−
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου −
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί−
ανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180),
γ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213) και του
Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221),
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δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ Α΄ 147),
ε) της υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2741),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
«άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τα άρθρα 2, 4 και 5 της υπ’ αριθμ.
Δ6Α1153411/9.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2656) απόφασης των Υπουρ−
γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθμού
των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής
Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρε−
σιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προ−
σόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και
της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για
τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαί−
ου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων
αυτών», ως εξής:
Α) Ως προς την υποπερίπτωση 37 της περίπτωσης Δ.
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, την οποία αντικαθι−
στούμε, ως εξής:
Α/Α
1

«2. 1. Δ.
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
37) Δ.Ο.Υ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ −
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ −
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Β) Ως προς το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, το οποίο αντικαθιστούμε, ως εξής:
«4.1. ε) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονι−
κών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών
εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται
στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την
άσκηση του έργου των Ελεγκτών, που αποδεικνύεται
με πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ, που έχει
εκδοθεί από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον
Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευ−
τικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής,
ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας του−
λάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται
από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών,
από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση
των προγραμμάτων αυτών.»
Γ) Ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 5, την οποία
αντικαθιστούμε ως εξής:
«5.1. Η βαθμολογία και τα μόρια για κάθε ένα από τα
κριτήρια, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καθώς
και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ή μοριοδότησης ορί−
ζονται ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ − ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ/
ΜΟΡΙΑ

Γραπτή δοκιμασία σε:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ/
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
200

α) Φορολογικά αντικείμενα

50

β) Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

50

γ) Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου

50

δ) ΚΕΔΕ

50

2

Προσωπικότητα

100

3

Τίτλοι σπουδών

4

27

100
150

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές

80

β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. μη συναφές

40

γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. συναφές

60

δ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μη συναφές

30

ε) Διδακτορικό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο
ή στα νομικά

70

στ) Μεταπτυχιακό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντι−
κείμενο ή στα νομικά

40

Γνώση ξένης γλώσσας

60

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

40

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

25

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

20

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

15
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5

6

Γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών
α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών από φορείς που έχουν πιστο−
ποιηθεί από τον O.E.Ε.Κ.

40

β) με λοιπά πιστοποιητικά

30

Η είσοδος στον κλάδο του Υπουργείου Οικονομικών του υποψηφίου,
είτε μέσω ειδικού διαγωνισμού είτε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 2190/1994

50

40

50

ΣΥΝΟΛΟ
600
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α1153411/9.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2656) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ6Α1007253ΕΞ2012
(2)
Παύση λειτουργίας της Κατευθυντήριας Επιτροπής, της
Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έρ−
γου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας
(έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οι−
κονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης
της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολο−
γικής συμμόρφωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ Α΄
128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 34 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α΄ 178),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ Α΄ 220) και της παρ. 22 του άρθρου
5 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211),
γ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”» και του
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
δ) Του άρθρου 19 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
ε)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).
στ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του
Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από
τα κράτη − μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65)».
ζ) Των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131),
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42).
η) Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των

Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40)
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του
άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1111928ΕΞ2010/31.8.2010 (ΦΕΚ Β΄
1389) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση
και συγκρότηση Κατευθυντήριας Επιτροπής, Συντονι−
στικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και πέντε
(5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή διοίκησης
έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση
του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης
βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1141555ΕΞ2010/26.10.2010 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 348) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορι−
σμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης
Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Ερ−
γασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο
Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης
της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής
συμμόρφωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1035948ΕΞ2011/2.3.2011 (ΦΕΚ Β΄
368) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανο−
μή αρμοδιοτήτων κατά την χρήση των αναγκαστικών
μέτρων και τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της
εκτελέσεως».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Ι. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, η Συντονιστική Ομάδα
Υποστήριξης Διοίκησης Έργου παύουν να λειτουργούν,
καθώς και οι πέντε (5) Ειδικές Ομάδες Εργασίας (έκτα−
κτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών,
για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδι−
αφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρ−
φωσης, των οποίων το έργο ασκείται από τις αρμόδιες
καθ’ύλην υπηρεσίες, ως εξής:
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1. ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘ−
ΜΙΣΗΣ (ΕΦΟΜ)
Από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Φο−
ρολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
2. ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΕΙΣΟΦ)
Από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
3. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕΦΟ)
Από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσό−
δων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελω−
νειακών Θεμάτων.
4. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΟ−
ΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΥΕ)
Από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσό−
δων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελω−
νειακών Θεμάτων.
5. ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΠΑΦΣ)
Από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Φορο−
λογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
ΙΙ. Το έργο των Ομάδων, με α/α 2 έως 5, από την ημε−
ρομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
και των Υπηρεσιών αυτής και μέχρι της δημοσιεύσεως
της παρούσας αποφάσεως, ασκείται συγχρόνως από
τις Ομάδες αυτές, καθώς και από τις προαναφερθείσες
καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ/Α.15/3/487/39
(3)
Σύσταση της επταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011, αρμοδιότητες, δι−
αδικαστικά θέματα λειτουργίας της και άλλα συνα−
φή θέματα
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ. 3 του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ Α΄ 96) όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 396/1989 «Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ
Α΄ 172), το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Συμπλήρωση και
τροποποίηση του Π.Δ. 396/1998», το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ

Α΄ 19) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιο−
μηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης», και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄ 85)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής», και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 107/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Αποδοχή παραίτησης
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 110/2011
(ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 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».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ13/2011/24.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2740) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α.15/2οικ.7418/846/22.6.2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη «Σύσταση Ομάδων
Εργασίας για τη Σύνταξη Κανονιστικών Πράξεων (κοινές
υπουργικές απόφάσεις, υπουργικές απόφάσεις)» όπως
προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του Ν. 3982/2011 για την
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη−
ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 51 του Ν. 3982/2011, όπως
ισχύει, επταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της
οποίας είναι:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
β) ο Προϊστάμενος της ΙΙης Γενικής Διεύθυνσης Στήρι−
ξης της Βιομηχανίας με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων,
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γ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χω−
ροθεσίας και Περιβάλλοντος με αναπληρωτή τον Προϊ−
στάμενο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Βιομηχανικής
Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β),
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης στα όρια της οποίας ανήκει η υπό εξέταση
περιοχή και
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Άρθρο 2
Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζεται ο
Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον οποίο
αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της ΙΙης Γενικής Διεύθυν−
σης Στήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας, και εν τη απουσία αυτού ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλ−
λοντος της Γ.Γ.Β. του ΥΠ.Α.Α.Ν.
Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε προϊ−
στάμενος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Βιομηχανι−
κής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος συνεπικουρούμενος
από τους υπαλλήλους της ανωτέρω Διεύθυνσης που
χειρίζονται τα υπό εξέταση θέματα.
Με την απόφαση του άρθρου 5 της παρούσας, Γραμ−
ματέας της Επιτροπής, καθώς και Αναπληρωτής Γραμ−
ματέας, ο οποίος επικουρεί το Γραμματέα κατά τις
συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Γ.Γ.Β.
Η εισήγηση του εισηγητή προς την Επιτροπή θα εί−
ναι αιτιολογημένη και συνολική από την αρμόδια Διεύ−
θυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
(Δ.Β.Χ.Π.).
Άρθρο 3
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 51 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, για υποβληθεί−
σες αιτήσεις των Εταιρειών Ανάπτυξης (Ε.Α.Ν.Ε.Π.) και
Διαχείρισης (Ε.Δ.Ε.Π.) Επιχειρηματικών Πάρκων σχετικά
με τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση, τόσο της ίδρυσης
και οργάνωσης όλων των κατηγοριών Επιχειρηματικών
Πάρκων του Ν. 3982/2011, όσο και της συμπλήρωσης ή
αναβάθμισης υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμέ−
νων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Οι ως άνω φάκελοι αιτήσεων υποβάλλονται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 5 του Ν. 3982/2011,
στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλ−
λοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και εν
συνεχεία παραπέμπονται στην παρούσα Επιτροπή συ−
νοδευόμενοι από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς
και πλήρη εισηγητικά σημειώματα.
Ειδικότερα, το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εί−
ναι η γνωμοδότηση:
α) Για το ύψος των προϋπολογιζόμενων από την
Ε.Α.Ν.Ε.Π. των επιλέξιμων δαπανών για τον καθορισμό
και την οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου, όπως
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αναφέρονται και ισχύουν στην απόφαση έγκρισης ανά−
πτυξης του άρθρου 47 ή 57 του Ν. 3982/2011 κατά πε−
ρίπτωση.
Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
οριζόμενα στα άρθρα 51 παρ. 6 και 56 παρ. 3 και 7 του
Ν. 3982/2011.
β) Για τους όρους και το ποσοστό επιχορήγησης επί
του προϋπολογισμού. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογί−
ζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επεν−
δυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό μέχρι
το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από
το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε Αποκε−
ντρωμένη Διοίκηση της Χώρας, όπως ισχύει.
γ) Για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
Άρθρο 4
Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνο−
νται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από έγ−
γραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο,
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός του ωραρίου των
Δημοσίων Υπηρεσιών.
Με βάση τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν
στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια
Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Επιτρο−
πής με μέριμνα του Γραμματέα τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με
τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα.
Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συ−
ζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμ−
ματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την
κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύθυνση Βιομηχανι−
κής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος για τις περαιτέρω
ενέργειες και έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών τηρείται στο αρ−
χείο της Γραμματείας της Επιτροπής υπό μορφή βιβλίου
πρακτικών και ακριβές αντίγραφο αυτών τηρείται στο
φάκελο του κάθε έργου.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και
τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της και
αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
Άρθρο 5
Η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνεται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 115821 οικ./2011
(4)
Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού που υπερ−
βαίνουν ανά κλάδο το 60% των προβλεπόμενων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 226),
2. το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α΄/
24.8.1995).
3. Το Π.Δ. 443/1987 (ΦΕΚ 210/Α΄/26.11.1987).
4. Το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α΄/
11.10.2002).
5. Την υπ’ αριθμ. 107395 οικ./25.11.2011 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κα−
τάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα
«Δικαστήρια» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή της παρ.
1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».
6. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2741) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κων−
σταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
7. Το γεγονός ότι ο διακριτός από τον δημόσιο τομέα
ρόλος, η δομή και το πολυάριθμο των δικαστηρίων και
δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς και οι ιδιαί−
τερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες, σε
πολλές περιπτώσεις, δεν είναι εφικτό να καλυφθούν
με μετατάξεις, επιβάλλουν τη διατήρηση των κενών
οργανικών θέσεων των υπαλλήλων των δικαστηρίων
που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Διατηρούμε τις πιο κάτω κενές οργανικές θέσεις των
δικαστικών υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού
που υπερβαίνουν ανά κλάδο το 60% των προβλεπόμενων,
ήτοι τριακόσιες δέκα επτά (317) κενές οργανικές θέσεις
μονίμου προσωπικού, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται,
κατά κατηγορία, κλάδο και τομέα, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κενές οργανικές θέσεις που διατηρούνται

Τομέας Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Ει−
σαγγελιών
Κλάδος Δακτυλογράφων
Κατηγορία ΔΕ

206

Τομέας Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα Τακτικά
Διοικητικά Δικαστήρια
Κλάδος Δακτυλογράφων
Κατηγορία ΔΕ

89

Τομέας Συμβουλίου της Επικρατείας
Κλάδος Δακτυλογράφων
Κατηγορία ΔΕ

17

Τομέας Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Ει−
σαγγελιών
Κλάδος Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων
Κατηγορία ΥΕ

4

Τομέας Συμβουλίου της Επικρατείας
Κλάδος Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων
Κατηγορία ΥΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ
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Β) Διατηρούμε τις 40 θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και τις 60 θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που συστή−
θηκαν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α΄/11.10.2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 118675
(5)
Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Eφετείου Πειραιώς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ
Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του
Ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παρ.
2 του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 εκ νέου με την παρ. 4
του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 2812/2000
(ΦΕΚ Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/2004), όπως ισχύει.
3 Την υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσω−
τερικής υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1/1989 απόφαση
της Ολομέλειάς του, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 2/1993, 5/1995, 2/1998, 1/2001, 1/2002, 1/2004 και
2/2006 αποφάσεις της Ολομέλειας του ιδίου δικαστηρίου,
οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 50655/1993 (ΦΕΚ Β΄
393), 111056/1995 (ΦΕΚ Β΄ 915), 179223/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1326),
34436/2001 (ΦΕΚ Β΄ 632), 27612/2002 (ΦΕΚ Β΄ 395), 33374/
2002 (ΦΕΚ Β΄ 560) και 126199/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1752) αποφάσεις
του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως διαμορφώνονται πλέον
με την υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Τμήματα
1. Το Δικαστήριο διαιρείται σε οκτώ (8) Τμήματα με την
ονομασία Α1΄, Α2΄, Α3΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. Σε κάθε Τμήμα
υπηρετούν τουλάχιστον ένας Πρόεδρος και τέσσερις (4)
Εφέτες, εφόσον επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων.
2. Τα τρία Τμήματα Α1΄, Α2΄ και Α3΄ δικάζουν υποθέσεις
ακυρωτικής διαδικασίας, καθώς και αιτήσεις προσωρι−
νής προστασίας του Ν. 3886/2010 και τα υπόλοιπα πέντε
δικάζουν όλων των ειδών τις υποθέσεις που υπάγονται
στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς,
εκτός των υποθέσεων ακυρωτικής διαδικασίας και των
αιτήσεων προσωρινής προστασίας του Ν. 3886/2010.
Στα πέντε αυτά Τμήματα θα προσδιορίζονται και οι
υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου.
Άρθρο 3
Ημέρες και ώρες συνεδριάσεων
1. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το
μήνα για όλες τις υποθέσεις (ουσίας και ακυρωτικής
διαδικασίας), τριμελούς και μονομελούς συνθέσεως.
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2. Ως ημέρα τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται για τα
Τμήματα Α1, Α2 και Στ΄ η Τρίτη, για τα Β΄ και Δ΄ Τμήματα
η Τετάρτη και για τα Γ΄, Ε΄ και Α3 η Πέμπτη. Εκτάκτως
μπορούν να συνεδριάζουν οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα
της εβδομάδας.
4. Ώρα συνεδριάσεως ορίζεται η 11:00 για όλα τα Τμή−
ματα συνεδριάσεως τριμελούς συνθέσεως και η 11:30 για
τα μονομελούς συνθέσεως. Για τα Τμήματα ακυρωτικής
διαδικασίας Α1, Α2 και Α3, όταν συμπίπτει να συνεδρι−
άζουν την ίδια ημέρα με τα Τμήματα ουσίας, ορίζεται
η 12:00. Σε όλες τις μεταβατικές έδρες ως ώρα συνε−
δριάσεως ορίζεται η 12:00 για τα Τμήματα τριμελούς
συνθέσεως και η 12:30 για τα μονομελούς συνθέσεως.
Όταν συμπίπτει να συνεδριάζουν την ίδια ημέρα δύο
Τμήματα ορίζεται η 11:00 για τα Τμήματα ουσίας τριμε−
λούς συνθέσεως, η 11:30 για τα μονομελούς συνθέσεως
και η 12:00 για τα Τμήματα ακυρωτικής διαδικασίας.
Άρθρο 4
Αριθμός προσδιοριζόμενων υποθέσεων.
1. Σε κάθε Τμήμα θα προσδιορίζονται προς εκδίκαση για
κάθε τακτική δικάσιμο, υποθέσεις ανάλογα με τον αριθμό
των υπηρετούντων εφετών. Ο προσδιορισμός του αριθμού
των υποθέσεων θα γίνεται, αφού λαμβάνεται υπόψη, ότι σε
κάθε δικαστή θα ανατίθενται, ανάλογα με τη φύση των υπο−
θέσεων, μέχρι δώδεκα (12), συνολικά κατά μήνα. Η κατανομή
των υποθέσεων στα Τμήματα θα γίνεται κατά τρόπο που,
κατά το δυνατό, οι δικαστές να επιβαρύνονται ισομερώς
αλλά και να αποφεύγονται δυσχέρειες στην άσκηση του
δικαιοδοτικού έργου και να αποτρέπεται η έκδοση αντιφα−
τικών αποφάσεων από το Δικαστήριο. Ο πιο πάνω αριθμός
μπορεί να αυξάνεται κατά 10%. Η χρέωση στους δικαστές
του Τμήματος πρέπει να είναι ισομερής και ισοβαρής.
2. Οι κατά προτίμηση προσδιοριζόμενες υποθέσεις
για κάθε δικάσιμο και δικαστή, συνυπολογιζόμενες στον
ανώτατο κατά μήνα αριθμό χρέωσης, ορίζονται: α) για
το σχηματισμό που είναι αρμόδιος για την εκδίκαση των
διαφορών ουσίας σε δύο (2) το μήνα, β) για το σχηματι−
σμό ακυρωτικής αρμοδιότητας σε τρεις (3) το μήνα.
3. Σε περίπτωση αποχής δικηγόρων ή απεργίας υπαλ−
λήλων ή άλλων παραγόντων της δίκης οι πρωτοείσακτες
υποθέσεις που αναβάλλονται λόγω της αποχής ή απεργίας
σε άλλη δικάσιμο ή άλλες δικασίμους εξακολουθούν να θε−
ωρούνται πρωτοείσακτες για τη χρέωση των δικαστών.
4. Σε περίπτωση μη συμμετοχής δικαστή σε δικάσιμο
του Τμήματός του λόγω ασθένειας, για την οποία χο−
ρηγήθηκε αναρρωτική άδεια, οι αναλογούσες σ’ αυτόν
πρωτοείσακτες υποθέσεις θα αφαιρούνται από επιγε−
νόμενη χρέωση του τμήματος αυτού.
5. Εφέτης που προεδρεύει οποιουδήποτε Τμήματος
του Δικαστηρίου χρεώνεται το ήμισυ του προσδιοριζό−
μενου κατά περίπτωση αριθμού υποθέσεων.
Μετά το άρθρο 5 του Κανονισμού προστίθεται άρθρο
5Α, ως ακολούθως:
Άρθρο 5Α
Χρόνος υπηρεσίας των δικαστών στα Τμήματα
Κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 3659/2008,
το χρονικό διάστημα που υπηρετούν οι δικαστές στο ίδιο
Τμήμα ορίζεται σε έξι (6) συνεχή δικαστικά έτη. Κατ’ εξαί−
ρεση, επιτρέπεται η μετακίνηση δικαστών με την πάροδο
μεγαλύτερου ή μικρότερου από το ως άνω χρονικό διάστη−
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μα σε άλλο Τμήμα, όταν το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές
ανάγκες, αναφερόμενες στην οικεία πράξη του Προέδρου
που διευθύνει το Δικαστήριο ή συντρέχουν σοβαροί προ−
σωπικοί λόγοι που προβάλλονται εγγράφως σ’ αυτόν.

Δικαστικού Λειτουργού που ορίζεται από τον Προϊστά−
μενο του Δικαστηρίου, συγκέντρωση της νομολογίας
σε σχετικό αρχείο στους Η/Υ του Δικαστηρίου και την
παρακολούθηση της ενημέρωσής του.

Άρθρο 8
Τμήματα διακοπών
5. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών τα Τμή−
ματα ακυρωτικής διαδικασίας επιλαμβάνονται των αιτή−
σεων αναστολής που κατατίθενται στο Δικαστήριο κατά
το εν λόγω χρονικό διάστημα, εφόσον τα αποδεικτικά
κοινοποίησης στον άλλο διάδικο της αιτήσεως αναστο−
λής και οι απόψεις της Διοίκησης κατατίθενται κατά
την περίοδο της υπηρεσίας τους, άλλως επιλαμβάνονται
κατά σειρά τα επόμενα Τμήματα διακοπών ακυρωτικού
σχηματισμού. Αιτήσεις αναστολής των οποίων δεν επι−
λήφθηκαν οι δικαστές έως το τέλος των δικαστικών δια−
κοπών, για τους παραπάνω λόγους, αναχρεώνονται από
τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου κατά το νέο δικαστικό
έτος, συνυπολογιζόμενες στις αιτήσεις αναστολής που
θα χρεωθούν κατά το έτος αυτό. Επίσης τα Τμήματα
ακυρωτικής διαδικασίας επιλαμβάνονται των αιτήσεων
ασφαλιστικών μέτρων Ν. 3886/2010 που τον αριθμό κατά
δικαστή ορίζει η Ολομέλεια και κατατίθενται στο Δικα−
στήριο κατά τη χρονική περίοδο της υπηρεσίας τους. Για
τα πέραν του εν λόγω αριθμού ασφαλιστικά μέτρα επι−
λαμβάνονται κατά σειρά τα επόμενα Τμήματα διακοπών
ακυρωτικού σχηματισμού. Σε περίπτωση απουσίας ή κω−
λύματος της Προϊσταμένης Προέδρου του Δικαστηρίου,
η ανάθεση των υποθέσεων αυτών (αιτήσεων αναστολών
και ασφαλιστικών μέτρων) στα παραπάνω Τμήματα θα
γίνεται από τον υπηρετούντα Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα
με βάση την σειρά εισαγωγής τους στο Δικαστήριο.
Ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων των Τμημάτων αυτών επι−
λαμβάνεται όλων των εισαγόμενων κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του αιτημάτων προσωρινών δια−ταγών, εφόσον
τα αποδεικτικά κοινοποίησης στον άλλο διάδικο της αίτη−
σης αναστολής που περιέχει το σχετικό αίτημα κατατίθε−
νται κατά την περίοδο της υπηρεσίας του, εκτός αν κρίνεται
ότι πρόκειται περί εξαιρετικώς επείγουσας περίπτωσης,
οπότε την προσωρινή διαταγή εκδίδει ο δικαστής που υπη−
ρετεί κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

΄Εναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Άρθρο 9
Γενικές ρυθμίσεις
Η Γραμματεία του Δικαστηρίου αποτελεί Διεύθυνση
(άρθρο 16 παρ. 8 Ν. 1586/1986 και της υπ’ αριθμ. 117830/
1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης).
Το Ζ΄ τμήμα θα διεξάγει τις εργασίες: α) Της παραλαβής
και καταχώρισης στα οικεία βιβλία των ένδικων μέσων
και βοηθημάτων, του προσδιορισμού, της παραλαβής και
καταχώρισης στα οικεία βιβλία των αιτήσεων αναστολών
και του συσχετισμού με τις υποθέσεις που αφορούν, για
όλες τις υποθέσεις (ουσίας και ακυρωτικής διαδικασίας)
και β) Της δημοσιεύσεως όλων των αποφάσεων του Δι−
καστηρίου (καταχώριση στο οικείο βιβλίο).
Άρθρο 14
Καθήκοντα υπαλλήλων, Πρωτοκόλλου,
Αρχείου και Νομολογίας
4. Νομολογία. Στα καθήκοντα του Γραφείου Νομο−
λογίας υπάγεται η φροντίδα για την, με την επίβλεψη

Η παρούσα αντικατάσταση και συμπλήρωση του Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τέλος, η Πρόεδρος της Ολομέλειας κήρυξε το πέρας
της συνεδρίασης.
Αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στον Πειραιά την 20η
Οκτωβρίου 2011.
Η Πρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
Τα Μέλη
1) ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
2) ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
3) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΟΥ
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΟΣ
5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ
6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
8) ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ−ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ
9) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
10) ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ
11) ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ−ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
12) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
13) ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΘΗ
14) ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ,
15) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ,
16) ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ
17) ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΙΤΣΑΝΟΥ
18) ΜΥΡΤΩ ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΜΠΕΜΠΗ
19) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
20) ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ−ΔΡΥΓΙΑΝΟΥ
21) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΦΑ
22) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ−ΑΝΤΙΠΑΤΗ
23) ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗ
24) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
25) ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΞΙΝΗ
26) ΡΕΑ−ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΕΙΒΕΛΗ
27) ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
28) ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
29) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
30) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ
31) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΧΡΗ
32) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
33) ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
34) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
Η Γραμματέας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 17 Ιανουαρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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