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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/57044/0022
(1)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού του Υπουργείου Οι−
κονομικών, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσία −− γραμ−
ματειακή υποστήριξη στα γραφεία Υπουργού, Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού και
των Γενικών Γραμματέων Οικονομικών, Φορολογικών
και Τελωνειακών θεμάτων και Δημόσιας Περιουσίας,
εντός του δεύτερου εξαμήνου έτους 2012.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012− 2015» όπως αντικαταστάθηκαν από
την παρ.1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α).
3. Την αριθμ. Υ48/9−7−20!2 (ΦΕΚ 2105/Β/9−7−2012) Από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
4. Το αριθμ. Δ1Α 1103718 ΕΞ 2012/12−7−2012 έγγραφο
της Δ1−Διοικητικού περί ανάγκης απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης των πενήντα (50) υπαλλήλων,
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υποστή−
ριξη στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Υφυπουργού, και Γενικών Γραμματέων
Οικονομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
και Δημόσ.ας Περιουσίας, προκειμένου να αντιμετωπίζο−
νται οι ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και ο φόρτος
εργασίας των εν λόγω Γραφείων.
5. Το αριθμ. Δ5Α1108315 ΕΞ 2012/24−7−2012 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών.
6. Την αριθ. Δ5Α 1095495 ΕΞ 2012/26−5−2012 απόφαση
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 34.000,00€ πε−
ρίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, στον
Ειδ. Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους 2012, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας σε πενήντα (50) υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης (Δ1) Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υποστήριξη
στα γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα Οικονομικών,
Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων και Δημόσιας
Περιουσίας για μέχρι είκοσι (20) απογευματινές ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως, κατά το χρονικό διάστημα από
τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31−12−2012.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και
ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1), με την
οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά
υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα
βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 227
(2)
Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991 στο Νομικό Συμ−
βούλιο του Κράτους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 57 του ν. 3086/2002
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»
(ΦΕΚ Α΄ 324), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
87 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 324) «Αγορές χρηματοπι−
στωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 284, παρ. 14α 13α του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991
(ΦΕΚ Α’ 50) «Περί Εκσυγχρονισμού της Οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του
προσωπικού της και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) «Περί
αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσω−
πικού των δημοσίων υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».
7. Τις διατάξεις του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. 10/12−1−2012 απόφαση συγκρότησης
του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Διοι−
κητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ., για το έτος 2012.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτούμε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσό−
ντων του Διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., αποτελού−
μενη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού και
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Διοικητικού προσωπικού
του Ν.Σ.Κ., με τους αναπληρωτές τους, καθώς και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και Διοικητι−
κής Μέριμνας, δεδομένου ότι δεν υφίσταται στο Ν.Σ.Κ.
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Γραμματέας
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται η γραμ−
ματέας του Υπηρεσιακού−Πειθαρχικού Συμβουλίου, με
τον αναπληρωτή της.

Β. Ως έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορί−
ζεται η εξέταση όλων των εκθέσεων αξιολόγησης, που
διαλαμβάνουν βαθμολογία 9−10 ή μικρότερη του 4, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του π.δ. 318/92 και
η κρίση, σχετικά με το εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία
θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και
σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσο τα περιγραφόμε−
να πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν την
βαθμολογία που έχει τεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 παρ. 9 του π.δ. 318/92.
Γ. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−
γησης που συγκροτείται με την παρούσα λήγει με τη
λήξη της θητείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012
Ο Πρόεδρος
ΦΩΚΙΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 70280
(3)
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο−
λαιογράφων» (Α΄ 96), όπως ισχύει και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο διαγωνισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων
είναι πανελλήνιος και προκηρύσσεται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμή−
νου κάθε έτους με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν
10 ημέρες πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως του
διαγωνισμού. Περίληψη της προκηρύξεως τοιχοκολλάται
στα Καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδι−
κείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου.
2. Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψη−
φίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις
περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς,
Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης,
Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκα−
νήσου και Λαμίας και
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους
υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγο−
νται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης,
Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας
και Θράκης.
Άρθρο 2
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέ−
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ρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη
ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον
Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην
έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση
στην οποία να δηλώνουν την έδρα της Ειρηνοδικειακής
Περιφέρειας στην οποία επιθυμούν να διορισθούν και
επιπλέον να δηλώνουν ή να προσκομίζουν όσα στοιχεία
και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της
προκήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Η κατ’ άρθρο 25 παρ. 4β Τριμελής Οργανωτική Επι−
τροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων ως Πρόεδρο αυτής, έναν Ει−
σαγγελέα Εφετών και έναν Συμβολαιογράφο με τους
αναπληρωτές τους κατά τις κείμενες διατάξεις.
Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εφετείου,
οριζόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Η ανωτέρω Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στον διαγωνισμό,
αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την πα−
ραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσ−
σει πίνακα των δεκτών υποψηφίων ανά ειρηνοδικειακή
περιφέρεια, τον οποίο τοιχοκολλά στο Κατάστημα του
Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της
γραπτής δοκιμασίας. Η Επιτροπή ορίζει επίσης το οί−
κημα όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός με απόφαση
της, που τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του οικείου
Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού, και αποστέλλεται με το ταχύτερο
μέσο προς την Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων που
εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
μπορεί να ορίσει επιτηρητές υπαλλήλους των δικαστι−
κών υπηρεσιών της έδρας των Εφετείων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Η Πενταμελής Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από έναν
Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, ένα Πρόεδρο Εφετών των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν Εισαγγελέα
Εφετών, έναν Καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Πρόεδρο
του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών − Πειραι−
ώς − Αιγαίου και Δωδεκανήσου με τους αναπληρωτές
τους κατά τις κείμενες διατάξεις. Χρέη γραμματέα της
Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμή−
ματος Συμβολαιογραφείων της Διεύθυνσης Δικηγορικού
Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακεί−
ων και Κτηματολογικών Γραφείων με τον αναπληρωτή
του. Η Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της καθορίζει
το πρόγραμμα του διαγωνισμού και τη γνωστοποιεί
στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτρο−
πών με το ταχύτερο δυνατό μέσο, οι οποίοι υποχρε−
ούνται να την αναρτήσουν στο Κατάστημα του οικείου
Εφετείου.
Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υπο−
ψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτρο−
πής προτείνουν πέντε (5) θέματα ο καθένας για κάθε
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μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση
πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρα−
κτήρα. Η Κεντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίασή της,
προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται
να συμπληρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευ−
κρίνιση, να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών.
Για τον σκοπό αυτόν η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται
δύο και ήμισυ τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα
που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας
σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μη κληρωθέντα θέματα
καταστρέφονται, συντασσομένου υπό της Κεντρικής
Επιτροπής σχετικού πρακτικού.
Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς δι−
ατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλο−
νται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής
δοκιμασίας με τηλεομοιότυπο (FΑΧ) στους Προέδρους
των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι με
ευθύνη τους φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με
απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους
εξεταζόμενους.
Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των
γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή,
η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις
και καθορίζει σε εικοσάβαθμη κλίμακα τις μονάδες αξι−
ολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα
των θεωρητικών θεμάτων, υποχρεωτικές για τους βαθ−
μολογητές και αναβαθμολογητές. Το πρακτικό αυτό
διαβιβάζεται αμέσως στις ομάδες βαθμολόγησης του
άρθρου 25 παρ. 4γ.
Άρθρο 5
Τα μέλη των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών οφεί−
λουν κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στα
εξεταστικά κέντρα μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από
την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα
όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά
νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την
έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση
από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων
από τον Πρόεδρο της επιτροπής, ενώ παράλληλα γίνε−
ται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο
μέλος της επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομι−
κής ταυτότητας των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της
εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων
και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.
Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της
δοκιμασίας, ένα μέλος της επιτροπής παραδίδει στους
εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα,
την ίδια ώρα σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων. Εάν ένας
από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα
κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων
αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους
χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή και σφραγί−
ζεται με τη σφραγίδα του οικείου Εφετείου. Στους
υποψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επε−
ξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Εάν κριθεί
αναγκαίο, η τρίωρη προθεσμία μπορεί να παραταθεί
μέχρι (60) λεπτά κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επι−
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τροπής. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτι−
κών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή
άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νό−
μων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν
επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς
με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από
το διαγωνισμό με πράξη της Τριμελούς Οργανωτικής
Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν
πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει σφραγίδα του
οικείου Εφετείου.
Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης
για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει
στον Πρόεδρο ή σε μέλος της επιτροπής το γραπτό
του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να
φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό
γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου
στο πάνω αριστερό μέρος της δεύτερης (2ης) σελίδας
του εξωφύλλου του γραπτού. Αφού γίνει η παραβολή
με επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτό−
τητας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύ−
πτονται με αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται
παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας. Με την
ίδια αδιαφανή ταινία καλύπτεται και ο βαθμός κάθε
βαθμολογητή και σε περίπτωση αναβαθμολόγησης οι
βαθμοί των προηγούμενων βαθμολογητών και κάθε ανα−
βαθμολογητή. Κατά την παράδοση τα γραπτά όλων
των υποψηφίων μονογράφονται από όλα τα μέλη της
εξεταστικής επιτροπής στο τέλος κάθε φύλλου και σε
κάθε παραπομπή και αφού διαπιστωθεί ότι ο αριθμός
τους ανταποκρίνεται στον αριθμό των διαγωνισθέντων,
τα γραπτά κάθε μαθήματος παραδίδονται στον Πρό−
εδρο της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής που τα
διαβιβάζει στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής,
ο οποίος τα παραδίδει στις ομάδες βαθμολόγησης που
εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επί−
σης, διαβιβάζουν τα σχετικά πρακτικά στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα πρόχειρα σημειώματα
των εξεταζομένων καταστρέφονται με πρακτικό της
Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής.
Χρέη γραμματέων των ομάδων βαθμολόγησης εκτε−
λούν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων κατηγορίας Π.Ε., ΤΕ ή ΔΕ.
Άρθρο 6
Οι ομάδες βαθμολόγησης, αφού συγκεντρώσουν τα
γραπτά των διαγωνιζόμενων, προβαίνουν στην διαδι−
κασία βαθμολόγησης και τυχόν αναβαθμολόγησης των
γραπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του
άρθρου 25. Η διαδικασία βαθμολόγησης ολοκληρώνεται
το αργότερο σε σαράντα πέντε (45) εργάσιμες ημέρες
από την παράδοση των γραπτών δοκιμίων στις ομά−
δες βαθμολόγησης. Η δε διαδικασία αναβαθμολόγησης
ολοκληρώνεται το αργότερο σε είκοσι ημέρες από την
παράδοση τους στην Πενταμελή Κεντρική Επιτροπή.
Οι ομάδες βαθμολόγησης καταρτίζουν τελικό πίνακα
επιτυχόντων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25,
τον οποίο διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων. Στην ίδια Διεύθυνση διαβιβάζονται και τα
πρακτικά των ανωτέρω ομάδων, καθώς και τα γραπτά
των υποψηφίων.
Αντίγραφα των πινάκων επιτυχόντων αποστέλλονται
στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτρο−
πών για να αναρτηθούν στο Κατάστημα των οικείων
Εφετείων.
Η με αριθμό 61829/15−4−2002 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού συμβο−
λαιογράφων» (Β’ 483) καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 6667/Α1−4993
(4)
Ανάκληση της 13793/Α1−10368/29.12.2011 απόφασης και
διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα−
νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας δημοσίου δικαίου της Ελληνικής Στατιστι−
κής Αρχής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου
33 του Ν. 4024/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ AΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.−Τις διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2 και 9 του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ
226 Α’).
2.−Τις διατάξεις του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010)
«Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/
Α΄/17−12−2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»,
3.−Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ.
226/2000 « Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνι−
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 195/Α/8−
9−2000),
4.− Την 13793/Α1−10368/29.12.2011 απόφαση με θέμα:
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι−
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασί−
ας δημοσίου δικαίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ−
χής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του
Ν. 4024/2011»,
5.− Το γεγονός ότι, στην παραπάνω ανακαλούμενη
απόφαση η κατάργηση των θέσεων έγινε κατά κλάδο
και όχι κατά ειδικότητα και λόγω αυτού προέκυψε δι−
αφορά στις τελικώς καταργούμενες οργανικές θέσεις,
αποφασίζουμε:
− Ανακαλούμε την αριθ. 13793/Α1−10368/29.12.2011 (Β΄ 99/
31.1.2012) απόφαση με θέμα: «Διαπίστωση αυτοδίκαιης
κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Ελληνι−
κής Στατιστικής Αρχής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο υπό στοιχ. 5 του σκεπτικού της απόφασης αυτής,
και διαπιστώνουμε:
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Ι. Την αυτοδίκαιη κατάργηση τετρακοσίων δεκαπέντε (415) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που
προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται,
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πίνακας Α.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κενές που εξαι−
ρούνται από την
κατάργηση, κατ’
Προβλεπόμενες
Καταργούμε−
Καλυμμένες
εφαρμογή των περ.
οργανικές θέσεις
Κενές (Β)
νες κενές [Β
(Α)
α ή / και β της παρ.
(Α+Β)
μείον (Γ+Δ)]
1 α του άρθρου 33
του Ν. 4024/2011.
Περ.α Περ. β (Γ) (Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ /
Κλάδος
α) Στατιστικών

355

264

91

β) Διοικητικού−Οικονομικού

54

29

25

γ) Τεχνικών

3

3

0

1. ειδ. Αγρονόμων−Τοπογρ.

2

2

0

2. ειδ. Αρχιτεκτόνων

1

1

δ) Μεταφραστών

2

ε) Πληροφορικής

0

91

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

35

28

7

0

0

7

1. ειδ.Επιστήμης Η/Υ

34

27

7

0

0

7

2. ειδ.Μηχανικών Η/Υ

1

1

0

0

0

0

449

325

124

0

0

124

105
6
99

59
4
55

46
2
44

0
0

0
0

46
2
44

β) Πληροφορικής

6

5

1

0

0

1

γ) Βιβλιοθηκονόμων
δ) Λοιπών Ειδικοτήτων

2
8

2
7

0
1

0
0

0
0

0
1

1. Πτυχ. Τουρ.Επαγγ/των
2. Εμπορ. & Διαφημ. Προϊόντων
3. Κοινωνικής Εργασίας
4. Καθηγήτριας Χορού

4
2
1
1

3
2
1
1

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

121

73

48

0

0

48

Σύνολο

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ /
Κλάδος
α) Διοικ.−Λογιστικού
1. Διοικ. Λογιστ.
2. Στατιστικών

Σύνολο
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ /
Κλάδος
α) Διοικ. − Λογ.
1. Διοικ. Λογιστ.
2. Στατιστικών

303
35
268

126
18
108

177
17
160

0
0
0

0
0
0

177
17
160

β) Τεχνικών
1. ειδ. Σχεδιαστών
2. Κτηματογράφων
3. Ηλεκτρολόγων
4. Δομικών Έργων

10
5
3
1
1

7
3
2
1
1

3
2
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
2
1
0
0

β) Τεχνικών
1. ειδ. Σχεδιαστών
2. Κτηματογράφων
3. Ηλεκτρολόγων
4. Δομικών Έργων

10
5
3
1
1

7
3
2
1
1

3
2
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
2
1
0
0

γ) Προσωπικού Η/Υ
1. ειδ. Προγραμματισμού Η/Υ
2. ειδ. Χειριστών Η/Υ
3. ειδ. Χειρ. Διατρ. Μηχ.

168

118

50

0

0

50

22
15
131

17
8
93

5
7
38

0
0
0

0
0
0

5
7
38

δ) Τυπογραφίας
1. ειδ Γραφικών Τεχνών
2. Φωτοσύνθεσης
3. Φωτομεταφορέων
4. Χρωμολιθογράφων
5. Φωτογράφων
6. Εκτυπωτών OFFSET

21
11
5
1
1
1
2

13
7
2
1
1
1
1

8
4
3
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8
4
3
0
0
0
1

ε) Τηλεφωνητών

3

2

1

0

0

1

505

266

239

0

0

239

Σύνολο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ /
Κλάδος
α) Επιμελητών

10

6

4

0

0

4

Σύνολο

10

6

4

0

0

4

1.085

670

415

0

0

415

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙ. Οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προ−
βλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές
Καλυμμένες
θέσεις

Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ /
Κλάδος
α) Επιμ. Εκδόσεων

6

2

4

β) Bιβλιοθηκονόμων

2

0

2

γ) Λοιπών Ειδικοτ.

7

2

5

16

6

10

α) Δακτ.−Στεν.

18

2

16

β) Μεταφρ.− Διερμ.

2

0

2

γ) Τεχνικών
1. ειδ. Οδηγών Οχημάτων
2. ειδ. Μηχανοτεχνιτών
3. ειδ. Υδραυλικών

4
2
1
1

0
0
0
0

4
2
1
1

δ) Επιμέλ. Εκδόσεων

1

0

1

7

2

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ /
Κλάδος
α) Γραφ. Τεχνών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ /
Κλάδος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ /
Κλάδος
α) Εργατών

38759

ΑΔΑ: Β4Γ2Ω-ΘΥ5
38760

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) Προσ. Καθαρ.

10

0

10

γ) Νυχτοφύλακες

3

0

3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76

14

62

ΙΙ.− Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα
προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργη−
θούν.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2012
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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