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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/97452 /ΔΕΠ (1)
  Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέ−

ρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπι−
κό φύλαξης και Καθαριότητας Μουσείων και Αρχαι−
ολογικών χώρων του ΤΑΠ το έτος 2015.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2014−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−04−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 32 παρ. 5 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ 14/Α΄/02−02−2012).

δ) Του άρθρου 42 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4067/2012 
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α΄/09−04−2012).

ε) Την αριθμ. 23/17−11−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ του 
ΤΑΠ με την οποία εγκρίνεται ο καθορισμός των ωρών 
εργασίας πέραν του πενθημέρου καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για μόνιμο και 
αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης και Καθαριότη−
τας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ το 
έτος 2015».

στ) Του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α΄/
15−10−1977).

ζ) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−06−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

η) Του Π.Δ/τος 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−06−2014) «Διο−
ρισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/253511/ 
137563/11050/2988/23−12−2013 (ΦΕΚ 3429/31−12−2013 τ. Β΄) 
απόφαση καθορισμού θερινού ωραρίου λειτουργίας 
Αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων και Μνημείων του 
Κράτους.

3. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/
09−07−2012).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους 226.600,00 ευρώ που θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΑ, έτους 
2015 (ΚΑΕ 026151001) και 13.750,00 ευρώ (ΚΑΕ 055151), 
σύμφωνα με την αριθμ. 23/17−11−2014 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΑΠ και την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15368/11−12−2014 βεβαί−
ωση του ΤΑΠ και την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15279/10−12−2014 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2015 μέχρι 40 ώρες κατά 
μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για το έτος 2015 για καθένα από τους συνολικά εβδομή−
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ντα εννιά (79) μονίμους υπαλλήλους των Κλάδων ΔΕ 15
Ασφαλείας, ΔΕ 17 Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ 18 Νυχτο−
φυλάκων, ΔΕ 23 Νυχτοφυλάκων και ΔΕ 22 Φύλαξης − 
Πληροφόρησης και τέσσερις (4) υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων 
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων υπαλ−
λήλων του ΤΑΠ που υπηρετούν στις Περιφερειακές και 
Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

2. Καθορίζουμε για το έτος 2015 μέχρι 35 ώρες κατά 
μήνα, την απασχόληση πέραν του πενθημέρου καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για δύο (2) μόνιμες υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ4 Κα−
θαριστριών του ΤΑΠ που υπηρετούν σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠΠΟΑ.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο−
χής της ανωτέρω απασχόλησης, καθίστανται οι κατά 
Υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι πριν από την 
01/01/2015 και μέχρι 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
F

Αριθμ.     2/96373 /ΔΕΠ (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεω−
τικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μόνιμο και με σχέ−
ση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό 
προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας Μουσείων 
και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ για το έτος 2015.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/

27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2014−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−04−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικο−
δομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α΄/09−04−2012).

δ) Την αριθμ. 23/17−11−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΤΑΠ με την οποία εγκρίνεται η κατά τις Κυριακές − Εξαι−
ρέσιμες ημέρες εργασία μονίμων και αορίστου χρόνου 
υπαλλήλων του ΤΑΠ για το έτος 2015.

ε) Του Ν. 736/1977 «Περί οργανισμού του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α΄/
15−10−1977).

στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α΄/
15−03−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 
ΑΕ.» Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 

Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

ζ) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−06−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

η) Του Π.Δ/τος 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−06−2014) «Διο−
ρισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/253511/ 
137563/11050/2988/23−12−2013 (ΦΕΚ 3429/Β΄/31−12−2013) 
απόφαση καθορισμού θερινού ωραρίου λειτουργίας 
Αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων και Μνημείων του 
Κράτους.

3. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/09−07−2012).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 286.860,00 ευρώ η οποία έχει 
προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2015 και θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Τα−
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 
026351001) και 20.750,00 ευρώ (ΚΑΕ 055151) σύμφωνα 
με την αριθμ. 23/17−11−2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ 
και την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15368/11−12−2014 βεβαίωση του 
ΤΑΠ και την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15279/10−12−2014 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2015 μέχρι σαράντα οχτώ 
(48) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες μέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας για εβδομήντα εννέα (79) μονί−
μους υπαλλήλους των Κλάδων ΔΕ 15 Ασφαλείας, ΔΕ 17
Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ 18 Νυχτοφυλάκων, ΔΕ 23 
Νυχτοφυλάκων και ΔΕ 22 Φύλαξης − Πληροφόρησης και 
τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου 
αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Φυλάκων Αρχαιο−
τήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων υπαλλήλων του ΤΑΠ που 
υπηρετούν σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

2. Καθορίζουμε για το έτος 2015 μέχρι τριάντα δύο 
(32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθη−
μέρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για δύο (2) μόνιμες καθαρίστριες του ΤΑΠ που 
υπηρετούν σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο−
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά 
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των Υπαλλήλων.

4. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι πριν την 
1.1.2015 και μέχρι 31−12−2015.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
F

     Αριθμ. 78704 (3)
    Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, ανα−

φορικά με την υλοποίηση προμηθειών. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους − 

πολίτη και άλλες διατάξεις». 
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δη−

μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», και 
ιδίως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου 
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/251/2002).

1.3. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δα−
πανών και άλλες διατάξεις». 

1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι−
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.5. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

1.4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη−
γίας 211/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.6. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού 
και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». 

1.7. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέμα−
τα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 
136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την παράγραφο 
3 του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου. 

1.8. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις 
για τη δημιουργία συστήματος…… και λοιπές διατάξεις» .

1.9. Του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα». 

1.10. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευ−
μάτων αντιστοίχως». 

1.12. Του Π.Δ. 119/2013, (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.13. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.11 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

1.14. Του Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διορισμός Υπουρ−
γών».

2. Τις αποφάσεις :
2.1 Την αριθμ. Π1/6650/23−11−1999 (ΦΕΚ Β΄ 79) απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Κανονισμός Λειτουργίας 
της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμη−
θειών» στo Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου.

2.2. Τις αριθμ. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β΄ 92), Π1/3305/ 
03.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1789) και Π1/3306/03.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1789) αποφάσεις.

2.3. Την αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1869) από−
φαση με θέμα: «Τροποποίηση των Π1/358/27.01.199, 
Π1/3305/03.11.2010 και Π1/3306/03.1.2010 αποφάσε−
ων», όπως τροποποιήθηκε με τις Π1/2097/30.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 244), Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2939), Π1/241/ 
24.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 156), Π1/517/26.02.2014 (ΦΕΚ Β΄ 596), 
Π1/851/15.04.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1045), Π1/1866/02.10.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2704) και Π1/2011/13.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2899) όμοιες. 

2.4. Tην αριθμ. Π1/244/03.02.2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 56) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου.

2.5. Την αριθμ. 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2944) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

3. Την εισήγηση της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Πολιτι−
κής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), σχετικά 
με την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των Φορέων στο 
χρονικό διάστημα από την 01.01.2015 μέχρι τη ολοκλή−
ρωση της σύναψης των συμφωνιών πλαίσιο από την 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα−
λωτή, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα ειδών της 
Π1/2011/2014 απόφασης, για τις ανάγκες της Κεντρικής 
Κυβέρνησης (υπουργεία). 

4. Το 11/12.12.2014 πρακτικό (θέμα 3ο) της Ε.Π.Π.Π. και 
την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Xορηγείται εξουσιοδότηση στους Φορείς μέχρι την 
30.06.2015, για την υλοποίηση των προμηθειών των ει−
δών της Π1/1732/2013 απόφασης, όπως αυτά περιέχονται, 
κατά κωδικό είδους (cpv 2008) στον πίνακα ειδών της 
αριθμ. Π1/2011/2014 απόφασης και αναφέρονται κατω−
τέρω, προς κάλυψη των αναγκών τους : 

cpv 30125120−8 «Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχα−
νές», cpv 30197643−5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί», cpv 
30231310−3 «Επίπεδες οθόνες», cpv 30125110−5 «Τόνερ 
για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας», cpv 
30213300−8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές», 
cpv 09132100−4 «Αμόλυβδη βενζίνη», cpv 09132200−
5 «Μολυβδούχος βενζίνη» (αφορά βενζίνη super), cpv 
09134100−8 «Πετρέλαιο ντίζελ» (αφορά πετρέλαιο κίνη−
σης), cpv 48200000−0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, 
διαδικτύου και ενδοδικτύων, cpv 48210000−3 Πακέτα λο−
γισμικού δικτύωσης, cpv 48219100−7 Πακέτα λογισμικού 
πύλης, cpv 48222000−0 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή 
ιστού, cpv 48300000−1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας 
κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και 
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Παραγωγικότητας, cpv 48313000−5 Πακέτα λογισμικού 
οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR), cpv 48315000−
9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις, cpv 
48321000−4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD), cpv 48328000−3 Πακέ−
τα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων, cpv 48331000−7 
Πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργου, cpv 48500000−3 
Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων, cpv 
48515000−1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης, cpv 
48600000−4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και 
λειτουργικών συστημάτων, cpv 48612000−1 Συστήματα 
διαχείρισης βάσης δεδομένων, cpv 48613000−8 Συστήμα−
τα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, cpv 48621000−7 
Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής 
μονάδας, cpv 48624000−8 Πακέτα λογισμικού λειτουργι−
κών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Η/Υ), cpv 48700000−5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων 
λογισμικού, cpv 48761000−0 Πακέτα λογισμικού αντιικής 
προστασίας, cpv 48772000−0 Βοηθητικά προγράμματα 
συμπίεσης, cpv 48800000−6 Συστήματα πληροφόρησης 
και εξυπηρετητές, cpv 48821000−9 Εξυπηρετητές δικτύ−
ου, cpv 48825000−7 Εξυπηρετητές ιστού, cpv 48920000−3 
Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου.

Υπόδηση : cpv 18844100−6 «Επάνω μέρη υποδημάτων», 
cpv 03116000−7 «Φυσικό καουτσούκ, λάτεξ και συνα−
φή προϊόντα», cpv 18840000−9 «Σόλες», cpv 19120000−3 
«Δέρματα από βοοειδή και ιπποειδή», cpv 18812400−8 
«Σαγιονάρες».

Ένδυση : cpv 18331000−8 «Φανέλες», cpv 35812000−
9 «Στολές εκστρατείας», cpv 18235100−6 «Πουλόβερ» 
cpv 18412000−0 «Αθλητικά ενδύματα», cpv 18443320−5 
«Στρατιωτικά τζόκεϊ», cpv 19260000−6 «Υφάσματα», cpv 
18443310−2 «Μπερέδες», cpv 18425000−4 «Ζώνες», cpv 
18315000−0 «Κάλτσες», cpv 18332000−5 «Πουκάμισα», cpv 
18223200−0 «Επενδύτες παραλλαγής», cpv 18331000−8 
«Κοντομάνικες φανέλες».

Τρόφιμα: cpv 15331464−7 «Ολόκληρα φασόλια σε κον−
σέρβα», cpv 15131400−9 «Προϊόντα από χοιρινό κρέας», 
cpv 03142100−9 «Φυσικό μέλι», cpv 15331462−3 «Αρακάς 
σε κονσέρβα», cpv 03212211−2 «Φακές», cpv 15331463−0 
«Αποφλοιωμένα φασόλια σε κονσέρβα», cpv 03211300−6 
«Ρύζι», cpv 15897200−4 «Κονσερβοποιημένα προϊόντα», 
cpv 15551000−5 «Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά 
προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση», cpv 03221210−1 
«Φασόλια», cpv 15842210−7 «Ροφήματα σοκολάτας», cpv 
15851100−9 «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά», cpv 15897000−
2 «Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή», cpv 
15612120−8 «Κοινό αλεύρι αρτοποιίας», cpv 15612000−1 
«Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή 
προϊόντα».

Λοιπά : cpv 39514100−9 «Πετσέτες», cpv 44617100−9 «Χαρ−
τοκιβώτια», cpv 14712000−5 «Μόλυβδος», cpv 24951311−8 
«Αντιψυκτικά παρασκευάσματα», cpv 34352100−0 «Ελα−
στικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων», cpv 34351100−
3 «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων», cpv 34350000−5 
«Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1869) 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις Π1/2097/30.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 244), Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2939), Π1/241/ 
24.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 156), Π1/517/26.02.2014 (ΦΕΚ Β΄ 596), 
Π1/851/15.04.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1045), Π1/1866/02.10.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2704) και Π1/2011/13.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2899) όμοιες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

    Αριθμ. Δ27/ΓΠ.οικ. 22560/891 (4)
Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας νια την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα », ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

2. Της παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
89/τ. Α΄/1−3−2012) μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.

3. Της παρ. 1, του άρθρου 4, του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/τ. Α΄/21−6−2012) μετονομασία του Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Π.Δ. 113/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄) και του Π.Δ. 101/2014 
«Οργανισμός υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 168/Α΄).

4. Του άρθρου 9, Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ. Α΄/21−9−1992) 
για τις ανάδοχες οικογένειες, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 2447/1996 
(ΦΕΚ 278/τ. Α΄/30−12−1996) «Κύρωση ως Κώδικα του σχε−
δίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, 
δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων 
υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και 
μεταβατικές διατάξεις».

5. Του Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/30−12−1996) «Κύρωση 
ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και 
αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική 
επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δι−
κονομικές και μεταβατικές διατάξεις», κεφάλαιο 15ο, «ανα−
δοχή ανηλίκου», άρθρα Αστικού Κώδικα από 1655 έως 1665.

6. Του Π.Δ. 86/2009 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/16−07−2009), «Οργά−
νωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανη−
λίκων».

7. Της παρ. 2θ΄, του άρθρου 7, του Ν. 3106/2003, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 7, του άρθρου 38, του Ν. 
3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/2005) για την τήρηση Εθνικού 
Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων από το Ι.Κ.Π.Α.

8. Της παρ. θ΄, του άρθρου 2, του Π.Δ. 55/2008 (ΦΕΚ 
86/τ. Α΄/14−05−2008) «Οργανισμός Ι.Κ.Π.Α.».

9. Της παρ. 1α, του άρθρου 3, του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 
206/τ. Α΄/8−12−2010) για την κατάργηση του Ι.Κ.Π.Α. και 
μεταφορά των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του στο 
Ε.Κ.Κ.Α.

10. Της παρ. 22, του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
89/τ. Α΄/1−3−2012) σύμφωνα με την οποία το Ε.Κ.Κ.Α. υπά−
γεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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11. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθμ. 63501/25.6.2004 
(ΦΕΚ 965/τ. Β΄/27−07−2004) για την τήρηση Εθνικού Μη−
τρώου Υιοθεσιών.

12. Της παρ. 1, του άρθρου 8, του Ν. 3961/2011, (ΦΕΚ 97/τ. Α΄/
29−03−2011), σχετικά με την τήρηση Εθνικού Μητρώου 
Παιδικής Προστασίας από το Ε.Κ.Κ.Α.

13. Της παρ. 3, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθμ. 
49540/04−05−2011, (ΦΕΚ 877/τ. Β΄/17.05.2011), σχετικά με 
τις διαδικασίες τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παιδικής 
Προστασίας από το Ε.Κ.Κ.Α.

14. Του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις».

15. Του άρθρου 21 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

16. Του άρθρου 9 του Ν. 4109, σύμφωνα με το οποίο 
συγχωνεύονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 
συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, Νομικά Πρόσωπα Δημο−
σίου Δικαίου (ΦΕΚ 16 Α΄).

17. Των άρθρων των άρθρων 122, 123 ΠΚ, του άρθρου 
45Α ΚΠΔ και του άρθρου 8 του ΠΔ 49/1979, όπως ισχύ−
ουν.

18. Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 
50Α΄).

19. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται 
έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997.

20. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Προέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153Α΄).

21. Της αριθμ. 38440/7537, 97−5.7.2013 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Β. Κεγκέρογλου, Α. Μπέζα και 
Ι. Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 2972/Β΄).

22. Την αριθμ. ΓΝ/ΕΞ364−1/18−6−2012 άδεια (Αρχής Προ−
στασίας Δεδομένων) ίδρυσης και λειτουργίας Εθνικού 
Μητρώου Παιδικής Προστασίας με ευαίσθητα δεδομένα 
από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (α/α 
ΜΑ: 1108).

23. Το αριθμ. 6116, 7−9−2012 έγγραφο του ΕΚΚΑ για την 
έκδοση υπουργικής απόφασης για την τήρηση Μητρώου 
Αναδόχων Ανηλίκων.

24. Το από 7−5−2014 ηλεκτρονικό μήνυμα με τις θέσεις 
της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονι−
στικής Αγωγής Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από 
άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

τηρεί Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων, στο οποίο 
καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που 
σχετίζονται με την αναδοχή ανηλίκων.

Στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων συλλέγονται 
και εισάγονται τα στοιχεία που αναφέρονται:

1. Στην επωνυμία του εξουσιοδοτημένου φορέα που 
υλοποιεί την αναδοχή και του αρμόδιου Φορέα παρα−
κολούθησης της (εφ' όσον είναι διαφορετικός).

2. Στο ονοματεπώνυμο του ανηλίκου που τοποθετείται 
για φροντίδα σε ανάδοχη οικογένεια και στα πλήρη 
δημογραφικά στοιχεία αυτού (ηλικία, φύλο, καταγωγή, 
ιθαγένεια, κατάσταση υγείας, κ.λπ.).

3. Στο ονοματεπώνυμο των γονέων και των μελών 
της βιολογικής οικογένειας του ανηλίκου και πλήρη 
δημογραφικά στοιχεία αυτών (ηλικία, φύλο, καταγωγή, 
ιθαγένεια, επάγγελμα, κατοικία, κατάσταση υγείας, κ.λπ.) 
εφόσον υπάρχουν ή του κηδεμόνα του ή του επιτρόπου 
η του δικαστικού συμπαραστάτη που έχει οριστεί.

4. Στο ονοματεπώνυμο των αναδόχων γονέων που 
τοποθετείται για φροντίδα ο ανήλικος/η και στα πλήρη 
δημογραφικά στοιχεία αυτών (ηλικία, φύλο, καταγω−
γή, ιθαγένεια, κατάσταση υγείας, επάγγελμα, κατοικία, 
κ.λπ.).

5. Στον αριθμό της απόφασης που κηρύσσει την ανα−
δοχή, είτε αυτή είναι δικαστική απόφαση, είτε απόφαση 
αρμόδιου υπηρεσιακού οργάνου. Επιπλέον, εφόσον υφί−
στανται, ο αριθμός της σύμβασης με τους αναδόχους 
γονείς, ο αριθμός απόφασης της έγκρισης της καταλ−
ληλότητας των αναδόχων γονέων, ο αριθμός της πιστο−
ποίησης εκπαίδευσης αναδόχων γονέων, κ.ά. σχετικές.

6. Στους λόγους που επιβάλουν, προς όφελος του ανη−
λίκου, την τοποθέτηση του σε προστατευμένη φροντίδα 
εκτός της βιολογικής του οικογένειας.

7. Στον αριθμό απόφασης προσωρινής ή μόνιμης αφαί−
ρεσης της επιμέλειας του ανηλίκου από τους βιολογι−
κούς γονείς, εφόσον έχει εκδοθεί.

8. Στον αριθμό απόφασης ανάθεσης προσωρινά ή μό−
νιμα της επιμέλειας του ανηλίκου.

9. Στην αναφορά της αποδοχής ή παραίτησης εκ μέ−
ρους των αναδόχων γονέων της εκάστοτε προβλεπό−
μενης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης.

10. Στο προσδιορισμό της κατηγορίας της εγκεκρι−
μένης τακτικής οικονομικής ενίσχυσης (μεταξύ αυτών 
που εκάστοτε ισχύουν), εφόσον αυτή χορηγείται στους 
αναδόχους γονείς.

11. Στον προσδιορισμό της μορφής της αναδοχής σε 
σχέση με τους αναδόχους γονείς (εθελοντική, συγγενι−
κή, επαγγελματική, επείγουσα, ανοικτή ή άλλη), εφόσον 
κάποια από αυτές υλοποιείται.

12. Στον προσδιορισμό της μορφής της αναδοχής σε 
σχέση με ατομικό προγραμματισμό σύμφωνα με τις εξα−
τομικευμένες ανάγκες φροντίδας και αποκατάστασης 
του ανηλίκου που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια 
(προσωρινή, βραχυπρόθεσμη, μακροχρόνια, μόνιμη ή 
άλλη).

13. Στην καταγραφή των σημαντικών αλλαγών που 
πραγματοποιούνται σχετικά με τον ανήλικο που έχει 
τοποθετεί για φροντίδα και την ανάδοχη οικογένεια (δι−
ακοπή αναδοχής, αλλαγή ανάδοχης οικογένειας, αλλαγή 
της σύνθεσης ή της κατοικίας της ανάδοχης οικογέ−
νειας, επιστροφή στη βιολογική οικογένεια ή συγγενείς 
του, υιοθεσία, εισαγωγή σε Μονάδα Προστατευμένης 
Φιλοξενίας, τοποθέτηση σε άλλο πρόγραμμα προστα−
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τευμένης φροντίδας, εμφάνιση αναπηρίας ή σημαντι−
κού προβλήματος υγείας που απαιτεί ειδική φροντίδα 
ή αποκατάσταση, αλλαγή κατηγορίας οικονομικής ενί−
σχυσης, κ.ά.) και τους λόγους αυτών όπου απαιτείται.

14. Στην καταγραφή της εκτίμησης της κατάστασης 
του ανηλίκου, που είχε τοποθετεί για φροντίδα σε ανά−
δοχη οικογένεια, κατά τη συμπλήρωση του 18oυ έτους 
της ηλικίας του και τα περαιτέρω μέτρα προστασίας και 
φροντίδας που τυχόν απαιτούνται ή απόφαση ανάθεσης 
της επιτροπείας του η της δικαστικής συμπαράστασης.

Άρθρο 2

1. Τα παραπάνω στοιχεία των προσωπικών δεδομέ−
νων τηρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
από τους εξουσιοδοτημένους αρμόδιους φορείς για 
την υλοποίηση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων 
στην Ελλάδα και υποχρεούνται να τα κοινοποιούν στο 
Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων. Η αποστολή των 
στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων 
πραγματοποιείται με ευθύνη του εκπροσώπου κατά το 
νόμο κάθε φορέα που υλοποιεί το θεσμό της αναδοχής 
ανηλίκων, στον προβλεπόμενο χρόνο.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
συλλέγονται συστηματικά και κατά τρόπο θεμιτό και 
νόμιμο αποκλειστικά για καθορισμένους, σαφείς και 
νόμιμους σκοπούς. Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι 
περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτούνται. Να δια−
τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό 
της ταυτότητας των υποκειμένων τους. Να είναι ακρι−
βή και να υποβάλλονται από τους εξουσιοδοτημένους 
αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του θεσμού της 
αναδοχής ανηλίκων στην Ελλάδα σε ενημέρωση του 
Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων άμεσα με την 
τοποθέτηση του ανηλίκου για φροντίδα στην ανάδοχη 
οικογένεια και το αργότερο σε προθεσμία ενός μηνός 
από την τοποθέτηση. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει 
για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων 
Ανηλίκων και σε κάθε περίπτωση σημαντικής αλλαγής 
της κατάστασης της αναδοχής.

3. Η αρμόδια αρχή τήρησης του Εθνικού Μητρώου 
Αναδόχων Ανηλίκων ορίζει τη διαδικασία υποβολής 
των στοιχείων και της ενημέρωσης των αλλαγών και 
καταρτίζει το ειδικό έντυπο καταχώρησης των προβλε−
πόμενων στοιχείων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. 
Έχει την ευθύνη ορισμού των συνθηκών διασφάλισης 
του απορρήτου και της ασφάλειας στη διαδικασία υπο−
βολής και παραλαβής των στοιχείων. Δεδομένα που 
αποδεικνύονται ότι είναι εσφαλμένα καταστρέφονται 
με ευθύνη του υπεύθυνου του Εθνικού Μητρώου Ανα−
δόχων Ανηλίκων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες.

4. Η αρμόδια αρχή τήρησης του Εθνικού Μητρώου 
Αναδόχων Ανηλίκων υποχρεούται να καταρτίζει ετήσια 
στατιστική έκθεση, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για 
το θεσμό της αναδοχής, την οποία υποβάλει στις αρμό−
διες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου και στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Άρθρο 3

1. Υπεύθυνος του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλί−
κων είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. ορίζεται ο ανα−

πληρωτής του Υπεύθυνου, καθώς και οι εξουσιοδοτη−
μένοι χρήστες του Μητρώου.

3. Η αρμόδια αρχή τήρησης του Εθνικού Μητρώου 
Αναδόχων Ανηλίκων υποχρεούται να διαθέτει άδεια 
τήρησης των στοιχείων του Μητρώου από την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
μεριμνά για την ασφαλή παραλαβή, τήρηση, επεξεργα−
σία και διαφύλαξη του απορρήτου αυτών των στοιχείων 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα για αυτό μέτρα.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Υπεύθυ−
νος, ο Αναπληρωτής του και τα πρόσωπα που στελεχώ−
νουν το Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων υπακούν 
στη συνείδηση και το Νόμο. Υπόκεινται στο καθήκον της 
εχεμύθειας το οποίο υφίσταται και μετά την αποχώρηση 
τους. Υπόκεινται στο Νόμο και στις αποφάσεις όπως 
αυτές ορίζονται από την άδεια της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων.

Άρθρο 4

Η επεξεργασία των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου 
Αναδοχών Ανηλίκων είναι απόρρητη και η ασφάλεια της 
επεξεργασίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 
του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/10−04−1997). Η επεξεργα−
σία στοιχείων που αναφέρεται σε σκοπούς στατιστικούς 
ή επιστημονικής έρευνας εξυπακούεται ότι προϋποθέτει 
την τήρηση ανωνυμίας (παράγραφος 2 περ. στ΄, άρθρο 
7, του Ν. 2472/1997).

Άρθρο 5

Το ανάδοχο ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να πληροφο−
ρείται για τα στοιχεία που κρατούνται στο Μητρώο που 
αφορούν την ταυτότητα των βιολογικών γονέων του 
και των αναδόχων γονέων του. Τυχόν δεδομένα υγείας 
που συνδέονται με την υγεία του τέκνου σε αναδοχή 
μπορεί να ανακοινώνονται μόνο σε θεράποντα ιατρό 
του τέκνου μετά από εξουσιοδότηση του από αυτό. Το 
δικαίωμα πληροφόρησης των στοιχείων ασκείται με 
την υποβολή σχετικής αίτησης προς τον Υπεύθυνο του 
Εθνικού Μητρώου Αναδοχών Ανηλίκων, ο οποίος έχει 
την υποχρέωση να χορηγήσει στον αιτούντα αντίγρα−
φο των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο, εντός 
ενός μηνός.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις και από κάθε 
ρύθμιση, που αναφέρονται στην προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα−
κτήρα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου 
κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02036923112140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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