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που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι−
σμού της Κύπρου, με το ποσό που συγκεντρώθηκε
από τον έρανο των μαθητών/μαθητριών της Κύ−
πρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία υποστή−
ριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους. ........
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θαριότητας για την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. .................................................
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ. ......
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστα−
σία...............................................................................................................
Εφαρμογή συστήματος μερικής τηλεργασίας. ............

1

2

3
4
5
6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/59417/0022
(1)
Καθορισμός της αμοιβής εξωτερικών εισηγητών και
εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη και εισήγηση προ−
ϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παρ. 2 του
ν. 1965/1991) για το έτος 2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν.δ. 97/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄) όπως
αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 1193/1981
(ΦΕΚ 220 Α΄), του άρθρου 39 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄)
και του άρθρου 25 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄).
β) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
γ) Του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Οργάνωση και εκσυγ−
χρονισμός των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες

διατάξεις», του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις», και του άρθρου 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31
Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
ε) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
«Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και του άρ−
θρου 22α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο
23 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 14580/5−2−2014 απόφαση του Προέδρου
ΔΣ του ΕΟΦ.
3. Την υπ’ αριθ. 12182/28−1−2014 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης του προέδρου του ΕΟΦ.
4. Το υπ’ αριθ. 14581/5−2−2014 έγγραφο του ΕΟΦ.
5. Τον Κανονισμό ΕΚ 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό ΕΕ 1027/2012.
6. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » και το
π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
8. Την υπ’ αριθ. Υ/48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
9. Ότι ο καθορισμός των παραπάνω αμοιβών ισχύει
για το οικονομικό έτος 2014 και η προκαλούμενη δα−
πάνη ύψους 30.000 ΕΥΡΩ και 50.000 Ευρώ βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΕΟΦ οικονομικού έτους 2014 όπου
προβλέπεται πίστωση στους ΚΑΕ 0419 (Ειδ. Φ.0410) και
ΚΑΕ 0429 (Ειδ. Φ.0420) αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το έτος 2014 την κατ’ εισήγηση αμοι−
βή των εξωτερικών εισηγητών επί των προϊόντων αρ−
μοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1965/1991) ως εξής:
1. α) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτι−
κών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης ή
άλλων προϊόντων ή δραστικών ουσιών αρμοδιότητας
ΕΟΦ (π.χ. βιοκτόνα, τρόφιμα ειδικής διατροφής κ.λπ.)
για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις με πλήρη φάκελο ή με
απλουστευμένο φάκελο και για την επεξεργασία των
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επιστημονικών δεδομένων μέχρι την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας η αμοιβή του εμπειρογνώμονα−εισηγητή
ανά μέρος (χημικοφαρμακευτικό, τοξικολογικό, κλινικό)
ορίζεται στο ποσό των 280 ΕΥΡΩ.
β) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας ουσιωδώς ομοί−
ων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνια−
τρικής χρήσης ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, η αμοιβή
του εμπειρογνώμονα−εισηγητή ανά μέρος, ορίζεται στο
ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
2. Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν, μετά την
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της
προηγουμένης παραγράφου, η αμοιβή κάθε εμπειρο−
γνώμονα − εισηγητή, κατά περίπτωση, ορίζεται ως εξής:
α) επέκταση άδειας κυκλοφορίας και ειδικότερα στις
περιπτώσεις:
− νέας περιεκτικότητας
− νέας φαρμακοτεχνικής μορφής
− νέας ένδειξης
− νέας οδού χορηγήσεως κ.λπ.
Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα−εισηγητή ορίζεται στο
ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
β) Τροποποιήσεις τύπου II όπως εκάστοτε ισχύουν
στους κανονισμούς (ΕΚ) της Επιτροπής 541/95 και 542/95
επεξεργασία της περίληψης των χαρακτηριστικών του
προϊόντος (SPC) ή και του Φύλλου Οδηγιών για το χρή−
στη, η αμοιβή του εμπειρογνώμονα−εισηγητή ορίζεται
ανά περίπτωση στο ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
γ) Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προ−
ϊόντων ή βιοκτόνων δραστικών ουσιών.
Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν για τα βιοκτό−
να προϊόντα ή τις δραστικές ουσίες μετά την έκδοση
άδειας κυκλοφορίας, όπως νέα συγκέντρωση δραστικών
ουσιών, νέα μορφή, νέο πεδίο εφαρμογής κ.λπ. αμοιβή
εμπειρογνώμονα−εισηγητή, κατά περίπτωση, ορίζεται
στο ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
δ) Ανανεώσεις άδειας κυκλοφορίας
Για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ η αμοιβή του εμπειρογνώμονα−ει−
σηγητή ορίζεται στο ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
ε) Επιθεωρήσεις
Η αμοιβή του ειδικού εμπειρογνώμονα που θα χρη−
σιμοποιηθεί σε επιθεωρήσεις ορίζεται στο ποσό των
150 ΕΥΡΩ.
στ) Ειδικώς για τα φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνι−
ατρική χρήση η αμοιβή του εμπειρογνώμονα −εισηγητή
για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής ορίζεται στο
ποσό των 150 ΕΥΡΩ.
3. Για ειδικές υπηρεσίες και ειδικές αναφορές σχε−
τικά με την ασφάλεια και την φαρμακοεπαγρύπνηση
φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης ή κτηνιατρικής
χρήσης ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα
οποία εφαρμόζεται σύστημα επαγρύπνησης η αμοιβή
του εμπειρογνώμονα−εισηγητή ορίζεται στο ποσό των
240 ΕΥΡΩ.
4. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται
ειδικώς στην παρούσα απόφαση η αμοιβή του εμπει−
ρογνώμονα−εισηγητή ορίζεται στο ποσό των 120 ΕΥΡΩ
ανά εισήγηση.
5. Οι εν λόγω αμοιβές λογίζονται πλέον Φ.Π.Α., όπου
κατά την ισχύουσα νομοθεσία τις βαρύνουν.
6. Οι ανωτέρω αμοιβές δεν αφορούν υπαλλήλους του
ΕΟΦ.

7. Το συνολικό μηνιαίο ποσό των ανωτέρω αμοιβών
για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 300 ευρώ.
8. Η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1−1−2014 έως
31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 150373/Ι
(2)
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της δια−
δικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών σε
προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδος, από πόρους που διέθεσε
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου,
με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των
μαθητών/μαθητριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρα−
κτη χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες συμ−
μαθητές τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
Φ.908/Η/7713/28−3−1981/ΦΕΚ 168/τ. Β΄) κοινή απόφαση των
Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί συστάσεως,
οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας
Δ/νσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.908/Η/1606/17−2−95 (ΦΕΚ 112/
τ. Β΄/20−2−95) κοινή υπουργική απόφαση «περί συστάσε−
ως ενιαίου διοικητικού τομέα θεμάτων Ε.Ε. και Κ.Π.Σ»,
που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17758/8−9−2005
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1339, τ. Β΄/23−9−2005).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (Α΄ 150) και του Α.Ν.
1859/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 109), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Δη−
μόσιο Λογιστικό, έλεγχος των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ αρ. 194/Β/22−11−2010).
9. Το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπρια−
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κής Δημοκρατίας για τα έτη 2011−2016 (Φ.Ε.Κ. 59. τ. Α΄/
29.3.2011, άρθρο 14).
10. Την από 10/9/2014 επιστολή της Προϊσταμένης του
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου προς
το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, περί της διάθεσης
440.933,68 € ευρώ για υποτροφίες σε Έλληνες πρωτο−
ετείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Ελληνικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης, προκαλείται συνολική δαπάνη για τα έτη 2014−
2018 ύψους 440.933,68 € κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Ι.Κ.Υ. και ΚΑΕ 02.001.2674.4. Η δαπάνη αυτή για το
τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσόν των 25.000 € περίπου.
12. Την υπ’ αριθμ. 267−2014/16.9.2014 απόφαση ανάλη−
ψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ 72Ν9−Τ5Α).
13. Τα πρακτικά της 13ης Συνεδρίας (2.09.2014) του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
14. Τoν ορισμό του Ι.Κ.Υ. ως Φορέα Διαχείρισης των
υποτροφιών, η χρηματοδότηση των οποίων θα καλυφθεί
από την Κυπριακή Δημοκρατία με το ποσό που συγκε−
ντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/μαθητριών της
Κύπρου το 2012 ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης
προς τους Έλληνες συμμαθητές τους, οι οποίοι τώρα
είναι φοιτητές αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδι−
κασία επιλογής και το ύψος των οικονομικών παροχών
για την χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχι−
ακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα της Ελλάδος, αποκλειστικά και μόνο από
πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολι−
τισμού της Κύπρου ύψους 440.933,68 €, κατ’ ανώτατο
όριο, που συγκεντρώθηκαν από τον έρανο των μαθητών/
τριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία
υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους, οι
οποίοι τώρα είναι φοιτητές.
Η υποτροφία θα διατεθεί για τη στήριξη άριστων και
οικονομικά αδύναμων φοιτητών για τους οποίους η εξα−
σφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση
για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας.
Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι
όροι και προϋποθέσεις.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πρωτοετείς φοιτη−
τές προπτυχιακών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Ελλάδος.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πρωτεύσαντες στις
εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος, με φθί−
νουσα βαθμολογική σειρά από τα 20.000 μόρια ή τα
22.000 μόρια ή τα 24.000 μόρια, σύμφωνα με την βαθ−
μολογική κλίμακα της εκάστοτε Σχολής. Επισημαίνεται
ότι, ο πρώτος των πρώτων δεν θα πρέπει συγκεντρώσει
βαθμολογία κατώτερη των 18.500 μορίων με άριστα τα
20.000 μόρια, των 19.000 μορίων με άριστα τα 22.000
μόρια και των 21.000 με άριστα τα 24.000 μόρια, προκει−
μένου να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής. Επίσης,
τονίζεται ότι μόνο ένας υποψήφιος από κάθε Τμήμα έχει
δικαίωμα να λάβει υποτροφία.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία
των 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
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4. Οι υποψήφιοι θα φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των
ιδίων και της οικογένειάς τους.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, μό−
νιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί για σπου−
δές σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της Ελλάδος.
7. Για συνέχιση της υποτροφίας και τα τέσσερα χρόνια
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προαχθεί στο επόμενο
έτος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον
8,51 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0−10 σε μαθήματα του
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης
ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστι−
κής περιόδου.
8. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν λάβει κατά το
παρελθόν ούτε να λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.
(ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) για σπουδές πρώτου
κύκλου.
9. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται κατά την
τετραετή περίοδο της φοίτησής τους.
10. Οι αιτούντες πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να
έχουν μηδενικό ατομικό εισόδημα και οικογενειακό φο−
ρολογητέο εισόδημα, το οποίο να μην υπερβαίνει το
ποσό των 25.000 ευρώ.
11. Το Ι.Κ.Υ. ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν
διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συ−
ντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας της
παρούσης παραγράφου, με την απαίτηση επιστροφής
των καταβληθέντων ποσών, αφού ενημερώσει το Υπουρ−
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟ−
ΦΙΑ
Δεν μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία οι κάτωθι:
• όσοι κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό πτυχίο Ανώτα−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
• όσοι παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή
σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα με−
ρικής φοίτησης,
• όσοι τυγχάνουν άλλης υποτροφίας,
• όσοι ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών
προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου
Master.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ΔΙΚΑΙ−
ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδια−
φερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία
παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως την
20η Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστά−
σεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση−υπεύθυνη δήλωση,
που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του
Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέ−
ρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα πρέπει να
αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημέ−
νη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει
από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το
αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο
υποβολής αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει
την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση
απορρίπτεται.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η 20η Οκτωβρίου. Υπάρχει δυνατότητα να δο−
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θεί παράταση υποβολής, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία εγγραφής στα Τμήματα των Σχολών των
Πανεπιστημίων. Η πιθανότητα παράτασης θα εξετασθεί
από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
3. Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδή−
ποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαι−
ολογητικά:
• Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σπουδών από
το Πανεπιστήμιο.
• Βεβαίωση επικυρωμένη από την Γραμματεία του
αντίστοιχου Τμήματος, στην οποία θα δηλώνεται η σει−
ρά κατάταξης κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία.
• Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονο−
μικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειάς του.
• Έντυπο Ε9 από τη φορολογική δήλωση το οποίο να
περιγράφει την ακίνητη περιουσία του ιδίου και της οι−
κογένειας του και πιστοποιεί τον κύριο τόπο κατοικίας.
• Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/86, ότι: «α) όλα τα
αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν
έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτρο−
φία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
για πραγματοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών σπουδών, γ) δεν έχει λάβει κατά το πα−
ρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από
άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τη φοίτηση στο
πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο του οποίου αιτείται
την υποτροφία.
4. Σημειώνεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιο−
λογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν τους απαιτού−
μενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε
θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς
προειδοποίηση.
5. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
6. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι
εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με
οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.
7. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπλη−
ρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει
απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης, σχετικά με το
κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοινωνικο−
οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου και της οικο−
γενείας του, όσο και για την εξακρίβωση της σημερινής
αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
8. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Κ.Υ.
(Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).
9. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση
των εν λόγω υποτροφιών καθώς και η Αίτηση, είναι
καταχωρημένα στην ιστοσελίδα (www.iky.gr).
10. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για τα αποτελέ−
σματα της αίτησής τους μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014.
11. Η υποτροφία θα έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος
2014−2015.
Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ − ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Η Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, λειτουργεί ως Εθνικός Συντο−
νιστής του παρόντος προγράμματος υποτροφιών. Στο

πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδια για το συντονισμό της
υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και
εποπτεύει και ελέγχει την υπηρεσία διαχείρισης του
προγράμματος υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε εθνικό επίπεδο.
2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ορίζεται ως
Φορέας Διαχείρισης και καθίσταται υπεύθυνος για την
χορήγηση των υποτροφιών και παρακολούθησης της
πορείας των υποτρόφων στο πλαίσιο του παρόντος
προγράμματος, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015, 2015−
2016, 2016−2017 και 2017−2018 ή έως την ολοκλήρωση των
σπουδών των υποτρόφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα και ανάλογα με τα έτη σπουδών της
Σχολής. Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες
σε φοιτητές κατ’ εφαρμογή των όρων και προϋποθέσε−
ων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Τυχόν
επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν
κατά την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών και
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζο−
νται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από τέσσερα έως
έξι έτη, ήτοι οκτώ έως δώδεκα εξάμηνα σπουδών κατ’
ανώτατο όριο, ανάλογα με τη διάρκεια σπουδών στη
σχολή που θα ακολουθήσει ο υπότροφος. Για σπουδές
στην Ιατρική Σχολή θα χορηγείται μια εξαετής υποτρο−
φία, ενώ ανά μία υποτροφία θα χορηγείται για σπουδές
σε Πολυτεχνικές Σχολές, σε Τμήματα Φαρμακευτικής,
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στις Οδοντιατρικές Σχο−
λές και στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών. Οι υπό−
λοιπες υποτροφίες θα δοθούν για Σχολές τετραετούς
φοίτησης.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι οικονομικές παροχές του προγράμματος υποτρο−
φιών αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλ−
λονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία
θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης
δαπάνης μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατή−
σεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τυχόν
τραπεζικά έξοδα. Στους υποτρόφους χορηγούνται μη−
νιαία τροφεία ύψους τετρακοσίων 400,00 ευρώ μεικτά.
Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟ−
ΦΙΑΣ
Οι υποτροφίες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμμα−
τος θα απονέμονται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
i. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση
υποβολής υποψηφιότητας στο Ι.Κ.Υ., πλήρως συμπλη−
ρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφ. Γ΄.
ii. Το Ι.Κ.Υ. ελέγχει τις εμπρόθεσμες αιτήσεις.
Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται
στην παρούσα και σε συνάρτηση με τους βαθμολογι−
κούς πίνακες εισακτέων των αντίστοιχων Τμημάτων
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
iii. Ο πίνακας με τα ονόματα και την κατάταξη των
υποτρόφων, εφόσον έχουν επιλεγεί, επικυρώνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και διαβιβάζεται
στη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η
οποία με την σειρά της, ως Εθνικός Συντονιστής του
προγράμματος υποτροφιών, ανακοινώνει τα ονόματα
των επιλεγέντων και ενημερώνει σε τακτική βάση το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής
της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με
το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της
υποτροφίας.
Ι. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Αναστολή της έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της
υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση αναστο−
λής ή διακοπής τα καταβληθέντα στον υπότροφο ποσά
επιστρέφονται.
2. Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει έκθεση προόδου
κάθε έξι (6) μήνες και σχετική βεβαίωση της Γραμματεί−
ας του εκάστοτε Τμήματος, ώστε το Ίδρυμα να ελέγχει
την πρόοδο των υποτρόφων. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., σε συ−
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή
την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι
συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος
κ.λπ.) που το επιβάλλουν.
3. Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά –
καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του–στις προπτυ−
χιακές του σπουδές.
4. Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ, με
στοιχεία επικοινωνίας για την ενδεχόμενη προσωρινή
διαμονή του στο εξωτερικό, στο πλαίσιο προγράμματος
Erasmus + καθώς και για τυχόν μετακινήσεις από την
χώρα στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακής κινητικότητας.
5. Ο υπότροφος οφείλει να μνημονεύει στις επιστημονι−
κές του εργασίες: «Η ολοκλήρωση της εργασίας/άρθρου/
διατριβής/ανακοίνωσης χρηματοδοτήθηκε από την Κυπρι−
ακή Δημοκρατία, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών
Ι.Κ.Υ από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου με το ποσό που συγκεντρώθηκε
από τον έρανο των μαθητών/τριών της Κύπρου το 2012».
6. Ο υπότροφος, εντός εξαμήνου από τη λήξη της
υποτροφίας του, υποχρεούται να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ.
α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.
β) πιστοποιητικό μεταφοράς διδακτικών μονάδων, πε−
ρίπτωση μετακίνησής του στο πλαίσιο του προγράμ−
ματος Erasmus+.
7. Παράβαση των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώσε−
ων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την υποχρέωση του
δικαιούχου − τέως υποτρόφου, να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ.
το συνολικό ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Mαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ΄/10151
(3)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαρι−
ότητας για την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλα−
σικών Αρχαιοτήτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Το Π.Δ. 191/03 «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ».

32689

2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−06−2013) «Ίδρυση του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων και
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
3. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10−06−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20−1−2004
(ΦΕΚ 180/Β/20−1−2004) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτή−
των στους Προϊσταμένους των Εφορειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/247/α/27−11−1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22−11−2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους».
8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/
22−03−2011 (ΦΕΚ 566/Β/11−04−2011) υπουργική απόφαση
«Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη
υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται
στη διάθεση τους κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη».
10. Το Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης
και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
11. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012
απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός Διαδικα−
σίας κ.λπ. (Β΄ 285), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότη−
τα, για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014, της ΙΣΤ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε
4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ). Η δαπάνη αυτή θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του
Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232
του οικονομικού έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
την Προϊσταμένη, μέσω χρηματικού εντάλματος, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των χώρων της ΙΣΤ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της.
Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α 78997.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Προϊσταμένη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ−ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.80631
(4)
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω−
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
Π.Δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−04) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».
5. Της υπ’ αριθμ. Υ489/30−07−2014 (ΦΕΚ 2098 /τ. Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».
6. Την υπ’ αριθ. 10 της 246ης Ολομ./25−6−2014 απόφαση
του ΚΕΣΥ.
7. Την υπ’ αριθ. 15387/13−5−2014 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ
Αττικής.
8. Την υπ’ αριθ. 41η/22−7−2014 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
9. Την αίτηση του ιατρού Ρουκά Ιωάννη−Κρίτωνα, απο−
φασίζουμε:
Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας
Καρδιολογίας, του ενιαίου ΝΠΔΔ «ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑ−
ΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» όπως αυτή προβλέπεται
στην υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.39188 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1252/Β/2012),
μεταφέρεται με την παρούσα στο ενιαίο ΝΠΔΔ «ΓΝ
ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ−ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ−
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής
υπηρεσίας όπως αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 123762 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3485/Β/2012)
(με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την κατέχει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 8248
(5)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη−
ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρε−
σίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 'σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών'
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄
143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239)
και 118/2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνω−
ση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 133/2013 (Α΄ 198).
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 στοιχείο δ του άρθρου 8
του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) «Καθορισμός ενιαίας διαδικα−
σίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής
προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδια−
γραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»
(L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.»
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ./4831/25.7.13 (Β΄ 1841)
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου
Αιτούντος Διεθνή Προστασία».
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 3966/9.5.14 (Β΄ 1267)
απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
«Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».
14. Το γεγονός ότι απαιτείται η διεύρυνση της διάρ−
κειας ισχύος του χρονικού διαστήματος των σαράντα
πέντε (45) ημερών των δελτίων των αιτούντων διεθνή
προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η
Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και
το Πακιστάν, λόγω της προσωρινής δυσχέρειας που
αντιμετωπίζει η Υπηρεσία όσον αφορά τις υπηρεσίες δι−
ερμηνείας και μετάφρασης, η οποία έχει ως επακόλουθο
την επιμήκυνση της διάρκειας της διαδικασίας εξέτασης
των σχετικών αιτημάτων διεθνούς προστασίας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες
διεθνή προστασία θα έχουν διάρκεια ισχύος τεσσά−
ρων (4) μηνών, πλην των δελτίων των αιτούντων διεθνή
προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η
Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν, τα οποία θα έχουν διάρκεια ισχύος τριών (3)
μηνών, με βάση την αναμενόμενη διάρκεια έκδοσης των
αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.
2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθμ.
οικ. 3966/9.5.14 (ΦΕΚ Β΄ 1267) απόφαση της Διευθύντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 8249
(6)
Εφαρμογή συστήματος μερικής τηλεργασίας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/115/ΕΚ 'σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών' και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
6. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
7. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
8. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄
149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το π.δ. 133/2013 (Α΄ 198).
10. Του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
11. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5
της υπ’ αριθμ. οικ./6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανο−
νισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034).
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουρ−
γία της Υπηρεσίας Ασύλου, αποφασίζει:
Την εφαρμογή του συστήματος μερικής τηλεργασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 τελ. εδάφιο της υπ’
αριθμ. οικ. 6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανονισμός
Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034), αρχής
γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, υπό τους
ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία:
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1. Ο υπάλληλος − χειριστής υποθέσεων διεθνούς
προστασίας, υποβάλλει σχετική αίτηση ότι επιθυμεί να
υπαχθεί στο ανωτέρω σύστημα. Δικαίωμα υποβολής
σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι χειριστές υποθέσεων
διεθνούς προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου εκτός των
χειριστών που έχουν οριστεί ως επικεφαλής ομάδων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Υπηρεσίας.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του Πε−
ριφερειακού Γραφείου Ασύλου (ΠΓΑ) ή του Αυτοτελούς
Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) στο οποίο εργάζεται ο αιτού−
μενος υπάλληλος και διαβιβάζεται μαζί με σχετική εισή−
γηση του Προϊσταμένου στο Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου, ο οποίος αποφασίζει σύμφωνα με τις υπηρε−
σιακές ανάγκες. Η σχετική απόφαση, κοινοποιείται στο
αρμόδιο ΠΓΑ ή ΑΚΑ καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3. Η τηλεργασία παρέχεται για τουλάχιστον ένα μήνα και
δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο ημέρες εβδομαδιαίως.
Κατά τις ημέρες αυτές δεν θα πρέπει να έχει προγραμ−
ματιστεί συνέντευξη με αιτούντες διεθνή προστασία ή να
υφίσταται οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του υπαλλήλου
για την οποία απαιτείται η παρουσία του στους χώρους
της Υπηρεσίας, όπως εκπαίδευση κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση
ο Προϊστάμενος του ΠΓΑ ή ΑΚΑ, μετά από προειδοποίηση
τουλάχιστον δύο εργασίμων ημερών, δύναται να ζητήσει
από τον υπάλληλο να παρέχει την εργασία του στους
χώρους της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό επιτάσσεται από
υπηρεσιακούς λόγους, όπως ανάγκη αναπλήρωσης άλλου
υπαλλήλου κ.λπ. Σε περίπτωση κατεπείγοντος η ως άνω
προθεσμία είναι μίας εργάσιμης ημέρας.
4. Ο υπάλληλος θα πρέπει να δηλώσει συγκεκριμένη
διεύθυνση από την οποία θα παρέχει τηλεργασία, στην
οποία οφείλει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του
ωραρίου του, καθώς και συγκεκριμένο αριθμό τηλε−
φώνου στο οποίο επίσης θα είναι διαθέσιμος κατά τη
διάρκεια του ωραρίου του.
5. Ο υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει στο χώρο από
τον οποίο θα παρέχει η τηλεργασία την κατάλληλη υλικο−
τεχνική υποδομή (ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόγραμμα
επεξεργασίας κειμένου καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο).
6. Ο υπάλληλος που υπάγεται στο σύστημα τηλεργα−
σίας υποχρεούται να παρέχει την εργασία του από το
χώρο τηλεργασίας κατά το νόμιμο ωράριο εργασίας
του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να συ−
ντάσσει και να εκδίδει δεκαέξι (16) αποφάσεις το μήνα
κατά μέσο όρο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη τή−
ρησης του ωραρίου του υπαλλήλου κατά την εφαρμογή
του συστήματος τηλεργασίας, αυτός θα θεωρείται αδι−
καιολογήτως απών κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν όλες οι διατάξεις
που διέπουν την υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία.
7. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται, είτε
με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετική εισή−
γηση του Προϊσταμένου, να ανακαλεί την απόφαση του
περί εφαρμογής του συστήματος τηλεργασίας, ιδίως
σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους πα−
ραπάνω όρους ή μη συνδρομής των σχετικών προϋπο−
θέσεων, καθώς και σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης
του συστήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026350310140008*
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