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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. 

ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) 
Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνι−
στικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγω−
νισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθει−
ών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), 
του Υπουργείου Υγείας. ........................................................... 1

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως 30.6.2014. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 30869 (1)
Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/

Γ.Π. οικ. 6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/
Γ.Π. οικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργι−
κών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδι−
κασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμά−
κων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 
Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ του ν. 3580/2007−

ΦΕΚ134 Α/18−6−2007, η οποία προστέθηκε με την παρ. 
5 του άρθρου 24 του ν.3846/2010 −Φ.Ε.Κ. 66 Α/11−05−2010.

1.2. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 − ΦΕΚ 98 Α΄, «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 1.2.

1.3. Του ν. 2286/1995/Α΄ 19, «Προμήθειες του Δημόσιου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999− ΦΕΚ99 Α΄ 
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις».

1.4. Του άρθρου 3 περίπτωση α, του ν.3580/2007− 
ΦΕΚ 18Α, «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1.5. Του άρθρου 24 του ν. 3846/2010− ΦΕΚ 66 Α΄, «Εγγυ−
ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

1.6. Το ν.3861/2010 − ΦΕΚ 112 Α΄, «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Ορ−
γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

1.7. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 − ΦΕΚ115 Α΄, «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις».

1.8. Του άρθρου 27 του ν. 3867/2010− ΦΕΚ128 Α΄, «Επο−
πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

1.9. Των άρθρων 22 και 34 του ν. 3868/2010− ΦΕΚ129 
Α΄, «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.10. Του ν. 3918/2011 ΦΕΚ 31 ΦΕΚ Α΄, «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

1.11 Του άρθρου 14 του ν.4052/2012− ΦΕΚ41 Α΄, «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου −Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της οικονομίας − και άλλες διατάξεις»

1.12. Του άρθρου 9 του ν. 4118/2013− ΦΕΚ 32 Α΄, «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρό−
βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ−
ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις»

1.13 Του άρθρου 4 του ν. 4155/2013 − ΦΕΚ120 Α΄ «Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις.».

1.14. Του ν.δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 Α΄, «Περί κανονισμού 
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χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δη−
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
εν γένει Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου».

1.15. Του π.δ. 95/2000− ΦΕΚ 76 Α΄, «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

1.16. Του π.δ. 60/200 −ΦΕΚ 64 Α΄, «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο−
σίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη−
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

1.17. Του π.δ. 118/2007− ΦΕΚ150 Α΄, «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντί−
κειται στις διατάξεις του π.δ. 60/07».

1.18. Του π.δ. 96/2010/Α΄170, «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

1.19. Της υπ’ αριθμ. 6400/1984 −ΦΕΚ387 Α΄ Απόφασης 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, «Διαδικασία 
αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 
1 του ν.δ. 2396/53».

1.20. Την αριθ. ΔΥΓ3α/32221/2013 «Εναρμόνιση της ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της 
Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας 
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά 
την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)», (ΦΕΚ1049Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 
90023/27.9.2013 (ΦΕΚ2485Β΄) «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29−4−2013 ΚΥΑ «Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθε−
σία της Ε.Ε. [...] για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2012/26/
ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον 
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L 299/27.10.2012).

1.21. Του π.δ. 113/2010 − ΦΕΚ194 Α΄, «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες»

1.22. Της αριθ. 129/2010− ΦΕΚ108 Β΄ Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
«Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 
κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

1.23. Της αριθ. 9/2010 ΦΕΚ 795 Β΄ Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Μητρώο Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών»,

1.24 Της αριθ. Α3−2306/2010− ΦΕΚ 1499 Β΄ Κοινής Από−
φασης της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, «Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 
και 342 του Κεφαλαίου 27 «Φάρμακα» της Α.Δ. 7/2009 
όπως ισχύει».

1.25. Της αριθ.ΔΥΓ3α/οικ.14801− ΦΕΚ317 Β΄ Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, «Προμήθεια φαρμάκων φορέ−

ων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής 
συσκευασίας».

1.26. Του π.δ 85/2012− ΦΕΚ141 Α΄, «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»

1.27 Της αριθ. 1862/2012 −ΦΕΚ 680 Β΄) Κοινής Υπουργι−
κής Απόφασης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ.»

1.28 Της αριθ. 1979/2013− ΦΕΚ 776 Β΄ Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθει−
ών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου 
9, παρ. 1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδό−
τηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές»

1.29 Της υπ’ αριθμ. 2075/2013−ΦΕΚ815 Β΄ Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προ−
μηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του 
άρθρου 9, παρ. 1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρη−
ματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές»

1.30. Της αριθ. 5572/2013−ΦΕΚ 2809 Β΄ Υπουργικής Από−
φασης «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012.

1.31 Της αριθ. 6226/13 − ΦΕΚ 3096 Β Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθει−
ών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του αρ. 9, 
παρ. 1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».

1.32 Του άρθρου 26 του π.δ. 20/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄).
1.33. Την αριθ. ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183 Β΄/
31−1−2014) Υπουργική Απόφαση.
1.34. Την αριθ. ΔΥΓ3α/ΓΠοικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624 Β/ 

2014) Υπουργική Απόφαση.
1.35. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α).

1.36 Την από 7 Απριλίου 2014 έγγραφη εντολή του 
Υπουργού Υγείας προς τη Διεύθυνση Φαρμάκων και 
Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η με αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 6546/2014, ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014, 
«Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη 
διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμ−
ματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας» Υπουργική Απόφαση 
και η με αριθ.ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624 Β/2014) 
τροποποίηση αυτής, ανακαλούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. 25919οικ. (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 

υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων έως 30.6.2014.

O ΥΠΟΥΡΓOΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», β) της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και γ) του άρθρου 
90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για έως εξήντα (60) υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμε−
τώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ως εξής:

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, 
προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στα 1200 περίπου εισερχόμενα αιτήματα ημερησίως 
αλλά και στα 2.500− 3.000 εισερχόμενα δελτία ποινικού 
μητρώου το μήνα από ελληνικά και ξένα δικαστήρια, 
καθώς και στα 5.500 λοιπά εισερχόμενα έγγραφα και 
δεδομένης της υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμή−
ματος μετά την αποχώρηση επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ 
ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Η λειτουργία του 
ECRIS «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ποινικού Μητρώου» 
απαιτεί προσωπικό, ενώ υπάρχει συνολική εκτιμώμενη 
εκκρεμότητα 10.000 ακαταχώρητων δελτίων. Είναι προ−
φανές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απασχολούνται 
υπερωριακά οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Ποινικού Μητρώου έτσι ώστε αφενός τα αιτήματα να 
απαντώνται άμεσα ή εμπρόθεσμα αφετέρου να κλείσει η 
σχετική εκκρεμότητα ώστε να εκδίδονται ενημερωμένα 
αντίγραφα ποινικού μητρώου προκειμένου οι Δημόσι−
ες Υπηρεσίες της χώρας να προβαίνουν σε έκδοση 
διοικητικών πράξεων με σωστά δικαιολογητικά οι δε 
δικαστικές αποφάσεις να στηρίζονται σε πραγματικά 
δεδομένα.

β) του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπι−
νου Δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαι−
τήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή των διατάξεων του 
Υπαλληλικού Κώδικα και η διεξαγωγή των υπηρεσιακών 
μεταβολών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων 
Κράτησης, καθώς και των Σωφρονιστικών και Θεραπευ−
τικών Καταστημάτων, του Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, 
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσι−
ών Κοινωνικής Αρωγής, ήτοι συνολικού αριθμού περίπου 
5.000 υπαλλήλων, δεδομένης της υποστελέχωσής του. 

γ) του Τμήματος Προμηθειών, για την κάλυψη εργασι−
ών που δεν μπορούν να καλυφθούν κατά το υποχρεω−

τικό ωράριο, όπως διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών 
διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων για την κάλυ−
ψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου, κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την κίνηση 
υπηρεσιακών οχημάτων. 

δ) του Τμήματος Γραμματείας της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουρ−
γία του, κατόπιν της συνταξιοδότησης δύο υπαλλήλων 
χωρίς αντικατάσταση και της απουσίας έτερου, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 παρ.1 του 
ν.3528/2007 (26 Α΄).

ε) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω 
του ότι: 1) το Τμήμα Μισθοδοσίας, μισθοδοτεί 16.000 
εργαζομένους υπαλλήλους και λειτουργούς και έχει 
επιπρόσθετα αναλάβει την μισθοδοσία και την έκδοση 
φορολογικών βεβαιώσεων των ασκούμενων δικηγόρων 
που υπηρετούν στα δικαστήρια, ενώ επίκειται και η 
πληρωμή των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με 
συμβάσεις κοινωφελούς εργασίας.

2) το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, είναι επιφορ−
τισμένο με την επεξεργασία συμβάσεων μίσθωσης 
κτηρίων για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών αρμοδιότη−
τας Υπουργείου και την εκκαθάριση δικαιολογητικών 
πληρωμής μετακινήσεων, διαμονής κλπ λόγω της Ελ−
ληνικής Προεδρίας της Ένωσης εταιρειών «Unisystems 
AE− Singularlogic Intergator ΑΕ».

3) το Τμήμα Προϋπολογισμού, προκειμένου να αντα−
ποκριθεί στις κάτωθι απαιτήσεις: α) ικανοποίηση αυ−
ξημένων αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το Υπ. 
Οικονομικών τα οποία έχουν τις περισσότερες φορές 
βραχείς και αποκλειστικές προθεσμίες, β) έγκαιρη έκ−
δοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεδομένου 
ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει απαραιτήτως να προ−
ηγούνται της πραγματοποίησης δαπανών, γ) πλήρης 
και στενή εποπτεία των φορέων γενικής κυβέρνησης 
του Υπουργείου μας ως προς την κατάρτιση και εκτέ−
λεση του προϋπολογισμού τους και δ) άμεση υποβο−
λή δελτίων δήλωσης δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων προκειμένου να καθίσταται ομαλή η ροή 
της χρηματοδότησής τους.

4) το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο υποστη−
ρίζει τη σχεδίαση, την ωρίμανση και την υλοποίηση 
σημαντικού αριθμού έργων πληροφορικής και διοι−
κητικής βελτιστοποίησης. Το πρόγραμμα έργων του 
Υπουργείου χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο μέσω 
της αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, του Συμφώνου Εταιρι−
κής Σχέσης−(ΣΕΣ) για τη νέα προγραμματική περίοδο, 
αλλά και άλλων πηγών χρηματοδότησης. Το τμήμα έχει 
επιφορτισθεί με την διενέργεια μεγάλων διεθνών δια−
γωνισμών για έργα πληροφορικής τα οποία συγχρη−
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 
για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και άλλες πηγές. 
Είναι επίσης αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό, 
τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων 
για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
αλλά και έναντι διεθνών οργανισμών – χρηματοδοτικών 
εργαλείων και μέσων, σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων. Το μέγεθος των έργων αυτών είναι τε−
ράστιο υπό την έννοια οικονομικών μεγεθών, πολυπλο−
κότητας αλλά και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα και 
λόγω της ελλιπούς στελέχωσης, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη διασφάλισης της επιτυχούς υλοποίησης του 
προγράμματος έργων του Υπουργείου, να υφίσταται 
ανάγκη για παροχή υπερωριακής απασχόλησης πέραν 
του υποχρεωτικού. 

στ) του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς λόγω 
της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, υφίσταται αδήριτη 
ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του 
Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς θα 
είναι επιφορτισμένοι με επιπρόσθετα καθήκοντα που 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων: α) με την οργάνωση για τη 
διεξαγωγή των υποχρεωτικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, όπως του Άτυπου 
Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και των Συνεδρίων 
Αστικού και Ποινικού Δικαίου, β) με την κατάρτιση συνει−
σφορών, ενημερωτικών εγγράφων και σχεδίων παρεμ−
βάσεων του Υπουργού για συναντήσεις σε υπουργικό 
επίπεδο ή σε άλλου υψηλού επιπέδου συναντήσεις ή 
στο πλαίσιο διμερών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα με μεγάλη συχνότητα 
έκαστο μήνα της Ελληνικής Προεδρίας, στη χώρα μας ή 
στο εξωτερικό, γ) με την προετοιμασία των αποστολών 
και το συντονισμό των πολυάριθμων ομάδων εργασίας 
αρμοδιότητας του Υπουργείου που θα συνεδριάζουν 
κάθε μήνα στις Βρυξέλλες.

ζ) του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών, καθώς οι υπάλ−
ληλοι του Τμήματος είναι επιφορτισμένοι, παράλληλα με 
τα τρέχοντα καθήκοντά τους, με επιπρόσθετες υποχρε−
ώσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και υποστήριξη 
της διεξαγωγής των υποχρεωτικών εκδηλώσεων της 
Ελληνικής Προεδρίας καθώς και με την προετοιμασία 
και το συντονισμό των επισκέψεων στελεχών διεθνών 
οργανισμών, που επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά δια−
στήματα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το Τμήμα Διεθνών 
Οργανισμών έχει την ευθύνη συντονισμού οργανωτικά 
και σε επίπεδο ουσίας τριών διαδικασιών αξιολόγησης 
από διεθνείς οργανισμούς − Ηνωμένα Έθνη, Οργανισμό 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 
και Συμβούλιο της Ευρώπης (GRECO)− οι οποίες έχουν 
προγραμματιστεί εντός του 2014. Οι διαδικασίες αυτές 
ξεκινούν με την απάντηση ευρύτατων ερωτηματολογίων 
που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί από τους ανωτέρω 
οργανισμούς και θα απαντηθούν σε συνεργασία με συ−
ναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και θα ολοκληρωθούν 
με την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ελέγ−
χου από κλιμάκια αξιολογητών, που θα επισκεφθούν τη 
χώρα μας έως το τέλος του 2014.

 η) του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο εργάζονται 
πολλάκις πέραν του ωραρίου εργασίας, προκειμένου 
να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και 
αναφορών, εντός της τασσόμενης από τον Κανονισμό 
της Βουλής προθεσμίας.

θ) του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστη−
ρίων και Εισαγγελιών και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να προβεί σε εκ−
καθάριση και αναδιάταξη των αρχείων του, εργασία 
επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η τελευταία άτυπη εκκα−
θάριση έγινε κατά το έτος 1994. Η εργασία δε αυτή δεν 
μπορεί από την φύση της να πραγματοποιηθεί, παρά 
μόνο εκτός του νομίμου ωραρίου υπηρεσίας. 

ι) των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που 
εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας 
σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−
ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια 
καθήκοντά τους.

κ) των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 
χρόνου εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι μία 
χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2051/14−1−2014 απόφαση της 
Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης 
πίστωσης ύψους σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) ευρώ, 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 
17−110, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι εξήντα (60) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό 
διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
30.6.2014 και μέχρι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ώρες 
περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20). 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία 
χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι 
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγμα−
τοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. 
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κατα−
βολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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