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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΜΝ/190779/27661/24296/12243
(1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−
ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για
υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Α. που έχουν διατεθεί στο
Γραφείο της Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014).
β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

γ) Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13−6−2003).
δ) Του Π.Δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
(Α 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).
ε) Του Π.Δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10.6.2014).
2. Την αριθμ. 175537/25484/22410/11363/8−7−2014 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό
και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγε−
λική Γκερέκου» (ΦΕΚ 1864/Β΄/8−7−2014).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/172048/
24872/216/4−7−2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1826/Β΄/4−7−2014).
4. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Αποδοχές μετα−
κλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτι−
κών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και
Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/22.3.2012
όμοια πράξη (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).
5. Την αριθμ. 2/οικ.32582/0022/11−4−2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλη−
τών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών
Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γε−
νικών Γραμματέων».
6. Την αριθμ. οικ.2/70738/0022/28−9−2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθο−
λογικών διατάξεων».
7. Την αριθμ. 2/16606/022/24−4−2009 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
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8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/177284/20201/
19078/1092/15−7−2014 ανάλυση δαπάνης και τις αριθμ. 423/
57/54/35/2−1−2014 (ΑΔΑ ΒΙΨ9Φ−90Κ) και 37121/4711/4462/
2132/14−2−2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΒΓ−Π1Δ) αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων
του ΥΠ.ΠΟ.Α., από τις οποίες προκύπτει ότι η δαπάνη
που προκαλείται από την αποζημίωση των αναφερόμε−
νων στην παρούσα απόφαση ανέρχεται συνολικά στις
3.080,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΚΑΕ 0511).
9. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει−
τουργία του Γραφείου της Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία
μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους
πέντε (5) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που έχουν διατεθεί και
προσφέρουν υπηρεσίες στο Γραφείο της Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων
καθίσταται η Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέχρι 31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
F
Αριθμ. 25210/1387
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
2928/130/29−1−2014 (266Β΄).

(2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ−
νων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του
Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (84/Α΄).
3) Την με αρ. οικ. 20894/61/20−6−2014 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα
και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 1634/Β΄/20−06−2014).
4) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζομένων (Πρακτικό 5/15−07−2014).
5) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβά−
ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στην υπουργική απόφαση 2928/130/29−1−2014 «Επιμόρ−
φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και
Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2014»:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμ−
μόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις
θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και
ασφάλεια της εργασίας στη χώρα μας και λαμβάνοντας
υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηρι−
οποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρή−
σεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά
εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδο−
τών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφάλειας για το έτος 2014, το ποσό των
εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των
35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα
των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις
όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση
έντυπου υλικού, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπε−
ται η είσπραξη προκαταβολής η οποία θα υπερβαίνει
το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10
ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα
των 35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται
εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος
τριάντα ημερολογιακές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνεται
η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) πριν την
έναρξη του προγράμματος αποφασίσει να μη συμμετά−
σχει στο πρόγραμμα, η προκαταβολή του επιστρέφεται
στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για μία
μόνο φορά.»
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακο−
λούθως:
«3. Επίσης, σε πιλοτική εφαρμογή επιτρέπεται η διεξα−
γωγή ενός προγράμματος Β΄ κατηγορίας με τηλεεκπαί−
δευση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Στην προκειμένη
περίπτωση τηλεεκπαίδευσης επιτρέπεται η διενέργεια
του προγράμματος με ταυτόχρονη παρακολούθηση
εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε τρεις το πολύ δι−
αφορετικές αίθουσες (μία σε κάθε νησί) και εφόσον ο
συνολικός αριθμός και στις τρεις αίθουσες δεν υπερ−
βαίνει τους 25 εκπαιδευόμενους. Και στην περίπτωση
αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ουσια−
στικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε όλες τις
αίθουσες καθώς και ελέγχου −διαπίστωσης της φυσικής
παρουσίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.»
3. Στο άρθρο 3 η περίπτωση (γ) της παραγράφου (1)
τροποποιείται ως εξής:
«γ. Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και Επι−
πέδου 1 διενεργούν προγράμματα επιμόρφωσης μόνο
στις ίδιες δομές για τις οποίες είναι πιστοποιημένα.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις σχετικής δυσκολίας
πρόσβασης−μετακίνησης, επιτρέπεται η εκτός δομών
διεξαγωγή προγραμμάτων εφόσον αυτά διενεργούνται
με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω
των Κέντρων δια Βίου Μάθησης. Για τα προγράμματα
αυτά προηγείται κατά περίπτωση σχετική έγκριση της
αρμόδιας Δ/νσης Δ24 και ενημέρωση του ΣΥΑΕ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

