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Α.. Φύλλου 2394 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 	Ανάκληση άδειας Κέντρου ∆ιά  Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 'Ενα µε διακριτικό  τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-
ΡΙΑ ΑΛΚΙΜΟ - ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 1», µετά  από  αίτηση του 
αδειοδοτηµένου φορέα. 

2 	Έναρξη λειτουργ ίας Τοπικής ∆ιεύθυνσης Α ∆ω- 
δεκανήσου και κατάργηση Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερεια-
κής Ενότητας Ρόδου του ΕΦΚΑ. 

3 	Καθιέρωσης απογευµατινής υπερωριακής εργα- 
σίας υπαλλήλου που υπηρετεί  στην Ιατροδικαστι-
κή  Υπηρεσία Αθήνας έως 31.12.2019. 

Τροποποί ηση διατάξεων του Εσωτερικού  Κανονι-
σµού  του Συµβουλ ί ου της Επικρατείας. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθµ. Κ1 /94817 	 (1) 

Ανάκληση άδειας Κέντρου ∆ιά  Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 'Ενα µε διακριτικό  τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-
ΡΙΑ ΑΛΚΙΜΟ - ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.1 », µετά  από  αίτηση του 
αδειοδοτηµένου φορέα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) 

π'Εγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆η-
µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Ο, υποπαράγραφοι Ο3, 04, όπως συµπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Τις διατάξε ις του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις άρθρο 17, όπως συµπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 παρ. 12, 
του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25.1.2013). 

4.Την 218417/Κ1 /2018 (ΦΕΚ 6030/6/31.12.2018) από-
φαση «Καθορισµός απαιτούµενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την µεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου ∆ιά  Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου ∆ιά  Βίου Μάθησης Επιπέδου 
∆ύο σε φυσικά, νοµικά  πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.∆.∆.». 

Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α"/22.9.2015) περί  Ανα-
σύστασης Υπουργείων. 

Την 178761 /Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟ∆∆/10.11.2015) 
απόφαση «∆ιορισµός Γενικού  Γραµµατέα ∆ιά  Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων». 

7.Το π.δ.18/2018 (ΦΕΚ 31/Α'/23.2.2018) «Οργανισµός 
Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων». 

Τις διατάξειςτου ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α' /12.6.2018) 
«Αναδιοργάνωση των ∆οµών Υποστήριξης της Πρωτο- 
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις„ άρθρα 88,89 παρ. 3 και 110 παρ. 3. 

Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α"/ 
3.8.2018) «Πανεπιστήµιο Ιωgωίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου Ε"». 

Την Άδεια Κέντρου ∆ιά  Βίου Μάθησης επιπέδου 
'Ενα µε διακριτικό  τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΚΙΜΟ - ΚΕ.∆Ι. 
ΒΙ.Μ. 1», κωδικό  2101058, που εκδόθηκε µε την από-
φαση της 191/19.11.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νοµικό  πρόσωπο µε 
την επωνυµία rcO.K. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.». 

Τη µε αριθµ. ΚΙ/90046/5.6.ϊ019 αίτηση του νοµι-
κού  προσώπου µε την επωνυµία «Ο.Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Ο.Ε.». 

Το γεγονός ότι από  τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού  προϋπολο-
γισµού, αποφασίζουµε: 

Την ανάκληση της άδειας Κ.∆.Β.Μ. επιπέδου 'Ενα µε 
διακριτικό  τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΚΙΜΟ - ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.1 „ 
και κωδικό  2101058, που εκδόθηκε µετην απόφαση της 
191/19.11.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ.του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
µετά  από  αίτηση του αδειοδοτηµένου φορέα. 

Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευθεί  στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2019 

Ο Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Αριθµ. 25574/8950 	 (2) 

'Εναρξη λειτουργ ίαςΤοπικής ∆ιεύθυνσης Α' ∆ω-
δεκανήσου και κατάργηση Τοπικών και περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερει-
ακής Ενότητας Ρόδου του Ε.Φ.Κ.Α. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Εχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 87 και της παρ. 11, περ. δ, του άρθρου 
34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισµός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α3» (Α· 8), 

β. της παρ. 7, περ. ε και Θ, του άρθρου 52 του 
ν. 4387/2016 (Α" 85), όπως ισχύει, 

γ. των άρθρων 69Α, 69Β, 69∆, 69Ε του ν. 4387/2016 
(Α' 85). 

Την Οικ. 44549/∆9.12193/8.10.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού  και του Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο)) (Β' 2169), όπως ισχύει. 

Την αριθµ. 676588/3.6.2019 πρόταση του ∆ιοικητή  
του Ε.Φ.Κ.Α. 

Το γεγονός ότι από  την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού  προϋπολογισµού  και 
του προϋπολογισµού  του Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουµε: 

Την έναρξη λειτουργ ίας της Τοπικής ∆ιεύθυνσης Α' 
∆ωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο, την 24.6.2019. 

Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών τ. Φορέων του Ε.Φ.Κ.Α. την 23.6.2019: 

- Περιφερειακό  Υποκατάστηµα Μισθωτών ∆ωδεκανή-
σου µε έδρα τη Ρόδο. 

- Β' Περιφερειακό  Τµήµα Μη Μισθωτών ∆ωδεκανήσου 
µε έδρα τη Ρόδο. 

- Περιφερειακό  Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων ∆ωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο. 

- Περιφερειακό  Γραφείο Υγειονοµικών ∆ωδεκανήσου 
µε έδρα τη Ρόδο. 

Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευθεί  στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019 

Ο Υφυπουργός 
ΑΝΑΣ7ΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθµ. 37536 	 (3) 

Καθιέρωσης απογευµατινής υπερωριακής εργα-
σίας υπαλλήλου που υπηρετεί  στην Ιατροδικα- 
στική  Υπηρεσία Αθήνας έως 37.12.2019. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α') «∆ιαχεί- 

ριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές 
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθ-
µίσεων, 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά  όργανα, που κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α ') και 

γ) του π.δ. 96/2017 (96 Α') «Οργανισµός του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων», όπως ισχύει. 

2.Την Υ30/12.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού  
(ΦΕΚ 2183 τ.Β') ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή  Υπουργό  ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί νων 
∆ικαιωµάτων. 

Την ανάγκη καθιέρωσης απογευµατινής υπερωρι- 
ακής εργασίας ενός (1) υπαλλήλου της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών προκειµένου να καλυφθούν µέρος 
την αναγκών του Τοξικολογικού  Εργαστηρίου που προ-
κύπτουν λόγω έλλειψης προσωπικού. 

4.Την 9601 Ιοικ/19.12.2018 (Α∆Α:6ΑΙΒΩ-ΧΟΒ) από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού  Γραµµατέα, 
αποφασίζουµε: 

Εγκρίνουµε την υπερωριακή  απογευµατινή  απασχό-
ληση της Ευτυχίας Ραβάνη, υπαλλήλου που υπηρετεί  
στην Ιατροδικαστική  Υπηρεσία Αθηνών για το χρονικό  
διάστηµα από  της δηµοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
31.12.2019 και µέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά, 
γιατο ανωτέρω χρονικό  διάστηµα. 

Οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί  ο υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως αυτό  ισχύει. 

Η συνολική  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των οκτακο-
σίων (800) ευρώ  περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.A.Ε. 
2120201001 του Ειδικού  Φορέα 1017-201-0000000. 

Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευθεί  στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 louviou 2019 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθµ. απόφ. 9/2019 	 (4) 

Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού  Κανο- 
νισµού  του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 
το άρθρο 71 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποί ηση 

διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας» 
(Α' 8), αποφασίζει: 

την τροποποί ηση του Κανονισµού  του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, ως εξής: 

1. Στο άρθρο 47 του Κανονισµού  (19/2013 απόφαση 
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας σε συµ-
βούλιο, Β' 2462, όπως τροποποιήθηκε µε την 15/2018 
απόφαση της Ολοµέλειαςτου Συµβουλίου της Επικρατεί- 



1. 

Τεύχος 6'2394119.06.2019 	 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 	 26753 

ας σε συµβούλιο, Β 3393) προστίθεται νέα παράγραφος 
4 µε το εξής περιεχόµενο: 

«Η επικοινωνία των δικηγόρων και του κοινού  µε τη ∆ι-
εύθυνση της Γραµµατείας, τα Τµήµατα και την υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του Τµήµατος Καταθέσεων και Πρωτοκόλ- 
λου πραγµατοποιείται κατά  τις ώρες 08.00 έως 14.30. Η 
κατάθεση δικογράφων στην υπηρεσία Καταθέσεων του 
Τµήµατος Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου πραγµατοποι- 
είται κατά  τις ώρες 08.00 έως 13.00.». 

2. Στο άρθρο 68 του Κανονισµού  προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 4 µε το εξής περιεχόµενο: 

«Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 
47 του Κανονισµού  αρχίζει από  την 1 η Ιουλίου 2019. 
Σχετική  γνωστοποίηση της Προέδρου του ∆ικαστηρί- 

ου διενεργείται α) µε ανάρτηση ανακοίνωσης στον οι-
κείο πίνακα του καταστήµατος του ∆ικαστηρίου και στο 
διαδικτυακό  τόπο του ∆ικαστηρίου www.adjustice.gr  
και β) µε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  
Συλλόγου Αθηνών και την Ολοµέλεια των Προέδρων των 
∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την ενηµέρωση των 
δικηγόρων µε κάθε πρόσφορο µέσο.». 

Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευθεί  στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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