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EΦHMEPI,}Σ THΣ KγBEPNI.|ΣEΩΣ
THΣ EΛ;\HΝIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

TEYxoΣ ΔEγTEPo Aρ. Φιiλλoυ 1397

6 Σεπτeμβp(oυ 2010

AΠoΦAΣElΣ
ΣιjvοΦΠ o.lμβ6αεωv μ[οθωαηξ fργ6l.' κατ, εξα(ρεοl

τηq πeρ. β τηξ παρ,2 του dρΘροι" 6ν,%?7fi997'

αfαq για τηv Kυβ6ρvηοη και τo ΚuβεPvnτικd,oργαvα,

πoυ κυριiθηκε με τo 6ρθρo πρ6τo τoυ π.6.63/2ο0E αKω.

δικoπoiηor1 τηq voμoΘεο(oq για τηv Kuβερηση και τα

Kuβερνητικd 
.oργαvα, (ΦEK 9θ/A,).

2. Tιc διατ6ξειξ τoU 6ρΘρoυ 10, καθtilq και εκeivεq

του 6ρθρoι.1 14 πoρ. 1α τoυ v,3θ1?2009 "Avqμdρφωση
oυaπiματoq πρoαλflιpεωv αro δημ6oιo τoμ6α και dMεq
διατ6ξει9. (ΦEK 234lA.).

3. Τα αιτflματα τωv oT.A, α, βoΘμoιj για τη oιiνoι.}η

αuμβ6αεωv μ(<rΘωoηq d,ργoυ ειδικoτriτων για τιq oπο(εg

πooβλdπoyrαι αvrfατoι1εq θ6oειη ατoυq oργαvιαμoσq

Eoωτερικflg Yτηρεo(αq τoυg.

4. Τα αριθ. Ζ2g31 ||2.7 -2o1 0 και 2477 4 l 5.8.2 α1 ο dγγρ αφο

τoυ AΣEΠ, μE τα oπo(α εατdληααv πρoτdαειq - αδι-

oλoγl]οειq τou, πoυ αφoρoιiv τη αιivαι1η αυμβdαεωv

μ[αθωoηq 6ργou, με Θeτικη eιΦYηση για τηv 6κδοοτl τηξ

oπ6φααηq τou Yπουργoιi Eαωτερ ικιilv, Aπoκ6vτρωαηg

κoι flλεκτρovικfig Διακυβ6ρvηαηq πoυ πρoβλ6πeται απd

τo 6ρθρo 14 παρ,1α'
5, Tηv αριθ- 383n8.1-2010 απ6ιpααη τoσ ΠρωΘuπouρ.

γoι1 και τoυ Yπoυργo6 Eoωτερικ6v, Aπoκιlvτρωσηq και

t-{λεκτροvικfi q Διακυβfu νησηq qKαθoρισμ6q αρμoδιoτi1.

τωv τωv Yφυπoυργ6v Eoωτeρικι6v, Aπoκdvτρωoηq και

Hλεκτρovικf1q Διακυβ6ρvηαηq Θεoδιilραq Tζdκρη και

Γεωργ(oυ Ντdλιoυ" (oEK 29/B.).

6. To γεγov6g dτι απ6 τη παρoσoα απ6φααη δεv προ.

καλε(ται δαπdvη ειq β6ρoq τou κρατικoιi nρoUπoλoγι

-αμoιi, απoφαοζει:
,l' Δov 6χει εφαρμoγη η δι6ταξη τηξ περ. β, τηg nαρ,

2 τοu dρθρoν 6 ν-2527197 noυ πρoατ6ΘηκΘ με ηv παρ.

1 τoυ dρθρoυ 1O v.3Θ12/2009, μ6xρι 31.12.2ο10' για τouq

oTA α, βoΘμoιj πoυ eμφα[vονται στo oυημμ6vο π(-

voκαl
2. Fl ιαχιiq τηq παρoιIααq απ6φαοηq oρxiζει απ6 τη

δημοo(εuofl τηq οτην Eφημερiδα τηq Kυβeρvηoεωq.

πEPlExoMEN||ι

6πωc ισχσει.
.Eγκριoη, πρoκ6ρυξη και αv6θeοη Ιliιεv6ργειαq τηq

6ρευvαq xρiαrlq τε1voλoγιιilv πλr1 >oφ6,ρηoηq και
επικoιvωv(αq απd τα vοικoκνριd ( ι]T) 6τoυq 2010,

6γκριoη xρηαιμoπo(ησηq στατιcΓ :ικι6v oργdνωv
κοι καΘoριoμds oμoιβfls τoUq...-.....,.-.''-.

T ρ oπoπo (ηαη τηq αρ ιθ. Φ.8Δ ι 20 MΕ | 9\il81 l z1 l 2-a-2a1 0. 
οπ6φαοηη uEπαvακοΘoριoμ<Sq πε:1lιo1flq ευθιjvηq
Σurrτovιατιilv Eκπα(δευαηg τωv ε}r-\ηvικιilν διπλω.
ματικ6v αρ1ιiv τoυ εξωτερικoιJ,...'-.........-.^...--......--.

Kαδοριαμη ιiι}oυq κοι δικαιoιJ;4oυ απl'ζημ(ωαηq κοτd
τo 6ρθρo 17 τoυ v' 3s49l2o10 (ΦΕ:l( A.80)..........,......

' /oριoμ6q Δικαατικοιj Kατααιηματoq'l,ου Πταιαμoτo-
V δικebυ AΘnv6ι-.'.'..

oριαμdg Δικαοτκοιj Kατααrτ!ματo(:; τoυ Eιρηvoδι.
κε(ou Aθηvι6v

Aπoζημiωgη για vυ1τεριvfi εργαοiα κr:ι εργαoio κατ6
τη κυριακ6q και εξαιρ6oιμεq ημdμεq πoυ oφελε-
ται στo πρoαωπικti πoυ Urτηρετεil εvr6q τωv Kα-
ταατημ{iτωv Kρd.ηαηs και τηq urιl1ρεαhq Eξωτε-

ρικfis bρoιiρηοηg αυτιirv !1o τo χfι)Vl.Κ6 δι6ατημα

4

ο

6

Aη9ΦΔΞΞΣ
Aoιθ. oικ.49335 (1)

irαIη σU-βdσεων μ(αθωoηq 6ργoυ κ<I:i ξαΦoη ηq rΙερ'

β .ηs ,.oρ. 2 τoυ dρθρoυ 6 ν. 2527 ||'.)97 ' 
6πωg ιo;ιieι

o YΠoYpΓoΣ
EΣΩTEP|κΩN' AΠoκEΝl.,ΩΣ|-{Σ

KAΙ HΛEKτPoNIκ|.lΣ Δ]AKY|j}EPNHΣ|.|Σ
,E1ovrαq uπ6Ψη.

1. Tιq διατdξειg τoυ dρΘρoυ 90 τοιι Kιilδικo Noμοθε.
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21528 EΦI.|MEPιΣ TH:I: KγBEΡΝ|.|ΣEΩΣ (τEγxoΣ AEγTEPo)

Aριθμ. β7690

---7oρ.αμ6g Δικοατικoιi Kατααrltματoq

' l Πταιoματoδκe(ou Aθηvιiv.

\-/ o YΠoYPΓoΣ
ΔlκAIoΣYΝt|Σ, ΔIAΦAΝE|AΣ KA'|

AΝΘPΩΠ|ΝΩΝ ΔlΚAιΩMΑτΩΝ

E;1ovταq uπ6ψη, Aριθμ. 8964.3 Θ
lf iιq διατdξεη: α} τoυ dρΘρoυ 18 παρ- l και 3 τoυ λi1οfrffiη για vuχτεριvη εργαo(α και εργαα[α κατd

Kι6δικα oργανιoμoιj Δικααηρ(ωv και Kατd:παoηq Δι- τιq Kuριακ6q και εξαιρ6oιμεq ημ6ρεq πou oφε0φται
κqατκιiv Λειτoυργιilv κ.v. 1756Π98B (A,35) κ,:ιι στο πρoσωπικ6 πoυ υπηρετe( evτξ τωv Kαταατημd-

β) του dρθρoυ 90 τou Kι6δικα Νομoθec,h Yια τηv τωv Kριiηoηq και τηq υrηρεo{αq Εξωτeρικηg Φρoιi.
κυβ6ρvηαη και τα Kυβeρvητικd,oργαvα πoι,l κυρ6θηκε ρηoηq αυτrilv για τo ;1ρovικd δι6αtημα Νoεμβρ(oυ -
μe τo 6ρθρo πρ6τo τov Π.Δ.63/2οο5 (A,9θ) Δεκε1iβρ(ou 2008.

2)Tα υπ' αριΘ. 1o76|24.s'2010 και10vl2Ε|^'8.201o εΥ.

γ|iφo 'ηq 
Πρoi.oτ,,aμdvηq τωv Yπηρeoι6v τti..l Πταιoμα- o YΘYΠoYPΓoΣ

τoδικε(oυ Aθηvriv- 
ι\ ιwr l !ι,ιFvv!-r . 

ΔIΚA|oΣγNHΣ, ΔIAΦAΝEIAΣ κAl
.s) .i;-γ"Yo,.,q 6τι απ6 τιq διατ6ξειq τηq απ6φaor1i ANΘPΩΠINΩN ΔlKAlnMATΩN

αυτfq δεv iφoκαΜ(ται δαπdη oε β6ρoq τοrl Kρατικoιj ,E1owαg υπ6qη.

Aθfvα, 3 Σeπτεμβρ[oυ 2010

o γποYFΓoΣ

ΧAPAΛAMnoΣ κAΣτANIΔHΣ
----#

τoυ Πταιαματoδικε(oυ Aeηvι6γ τo vε6δμητc κτ(ριo ..o, οπoλλflλωv τou Δημoα(oυ, N.Π,Δ,Δ. και o.T.A., μov(μοrv

βΡ[ακεται επi τηs ,οou λo,κiρ,;;14.d €i1loφoq). oτελε16v τωv εv6πλωv Δυv6μεωv κoι οvr(ατoι1ων τηq

Aνqφoρικ6 μe τo ακρoατfiριο τoιJ π.o.ηι:-oο.i.,io, εlαηviiηq Aατuvoμ(αg, τou Πυρoαβεαιικo6 κoι Λιμsvικoιj

Afi;,,i;γ.i 'oυ 
οτ. Ξio"i ηοη ono-αl.ε( *ι,io,,q Σι,,iμoτoq και 6λλeq αr"lvαφe(q διατθξeξ,, β) τωv 6ρθρωv

κoι xλητfρια θεoπioματα αε μηvυτξ μ6ρτι,1lεq n-α.ιλ] 4g κα.4g τoυ ν'27Λ|1999 (ΦEK 112 A.) ;Tρoποποiηoη και

;Y;;;;.i6*"i g.s'iο.iο.ioio, o" ι,.'ouρ., fio,ι μ61ρι 9Γl11Ιφg:,η διατ6ξεωv τωv.t6μωv 175θi98s (oEK 35

και 2OJO.2O10 ατo κτ[ριo πoυ βρ(ακετo. .'.r -ηi l-fJJ κ),172gt1gs7 (ΦΕΚ144 A,) τoν Πoιvικoιj Kιitδικq, τoυ Kιi-

Σταδioυ 65, 3oq oρoφog, α(θouαα 301. Qικα Πoιvικflq Δικovομ(αq. τoυ Κιiδικα Πoλιτικiq Δικovo-

H αnΦααη αυτi νο δημooιευΘe( αηv Eφr reρ(δα τηq μ(οq και 6λιε* 9,::dl:.-γ..:1T:T::"^::,T.*::Ψ#)
$uβερΦoεωc----"-,lι:s:Ψ5Ψμ"τιqδιατ6ξειqτoυdρθρoυ1τoυv-3388/2οo5 (ΦEΚ 25 A,) *Θ6ματα εξωτερικιilv φρoυρι6v κoι

aθivο, δΣεrrrεμβρ(ου 2010 6λλεq διατdξειφ και γ) τoυ dρθρoυ 90 τoυ Kι6δικα

o \πoγPΓoΣ voμοθεoiαq για τηv Κυβ6ρvηαη και τα κυβερητικ<i 6ρ-

γαvα, πoυ κυρt6θηκε με τo dρΘρo πρι6το τoυ ΠΔ/τoq
,APAΛAMΠοΣ κAΣTANIΔHΣ 

',iζ::?$.,:',..#.}non.s Ζ512006 (ΦΕKΔ7A,).Κo-

AριΘμ. θθ164 (Θ) ::Υ]}φ:ξγdvωoηq 
και Λειτoυργ(αq τηq Yπηρεohq

oριoμoq Δικαατικoσ Καταεrιiμoτοq.ΓoU 
\-, 

Eξωτερικγh oρodρηοηq Koτcrαrημdτωv Kρ6τηαηq,,

EιρηvoδικεioυAΘηvιiv.3-Tηvκoιviαπ6φαoηΠρωθνπoυργoιjκαιYπouργoιi
Δικαιoαlvηq. Διαφdvειαq και Avθρωπfu ωv Δικαιωμιiτωv

Kuβερηoεωq.

o YΠoγPΓoΣ
ΔlΚAIoΣγNl.|Σ, Δ|AΦAΝElAΣ ΚA.|

A]ιiΘPΩn| ΝΩΝ ΔIκAIΩMATΩN

E1oιrταq υπ6ψη:
1) Tιq διqτdξειq: o)τoυ dρθρoυ 18 παρ- ] κoι 3 τoU

Kι6δικq oργοvιoμoι1 Δικαατηρ[ωv και Kατdiπασηq Δι-
κααιικιilv Λειτoυργιilv κ'v. 

.1756/|988 (A,35) κ,:ιι

β) τoυ dρθρou 90 τοu K6δικο Νoμοθεoir:q γιo την

κνβ6ρvηαη και τα Kuβερvητικd oργαvα πol.l κυρι,iθηκε

με τo dρθρο πρtiτo τoυ Π,Δ. 63/2ο05 (A,98).

2)Τα υrt αριθ. 6263127-8.2010 κoι 6273/3(|.8-2010 6γ-

γραφq ηq Γiρo5δρoυ τoυ Tριμελο0q Συμβcluλioυ Διo(-

Κησηq τoU Eιρηvoδικε(oυ Aθηv6v'
b) τo γεγov6q 6τι απd τιq διατdξειq τηq απ6φαoηξ

αuηq οE, πρoκoλε[ται δoπdη αε βdρoq τCll/ κρατικοιi
Πρoijπολoγιαμoιi. απoφααξoυμε:

oρζoυμε απd 13.9-2010 ωξ vdo δικαατικd r:ατoαrημα

του.Eιρηvoδικε(oυ AΘηvr6v τo vεdδμητo κτ[μ,,o πoυ βρμ
σκεται επiτηq οδοι1 Λoυκdρεωq 14 (ια6γειc)'

αριθ14252'tZ|'1ο.2o09 \ΦΕΚ 22:62 B.) "Avdθεorl αρμoδι
oτfμωv ατov Yφuπoυργ6 Δικαιoαι1vηq, Διαφdvειοq και
AvΘρωπ(vωv Δικαιωμ6τωv", <iπωq τρoπoποιfiΘηκε και
ιoxιiει

4, To γεγov6q 6τι τo Kαταο-rfiματα Kρdτηαηg ε[vαι

υrηρεα[εq που λειτουργoιiv dε 24ωρη βdση dλεq τιc

ημ6ρεc τoυ xρ6voι,l και για τηv κdλυψη τωv ovoγκr6v

τoυq απαιτε(ται η παρoxi1 gργαα(og και κατ6 τιq εξαι.

ρ6oιμεq ημ6ρΕc κoι vuxτEριv6q 6ρεq εΚ μdρoUq τωv
υπολλfλωv πoU Uπηρετoιiv αε αuτ6Q-

s, Tηv 6Mειr}η πpoσωπικoιl ατιq ανωτ6ρω υπηρεo[εg
κCrι τιq 6κτακτεq και oπρ6βλεπτεq Uπηρεσιακ6q αv6γκεq

για τη φιJλαξη τωv κρατoυμdvωv'
6. To γεγovdq 6τι για τηv αvτιμετοiπιση τωv υrηρεσι.

ακιilν αvαγκιirv τωv Kαταοτnμ6τωv Kρ6τnoηs, λ6γω τηq

φιjoεωξ τηq λeιτoυργiqξ τoυξ (αε 24ωρη βdοη) απαιτε(-
τoι η παρoΧfι εργαα(αq κατd τιq vυ;1τεριv6q ιilρεq τωv

εργαα(μωv ημερdlv, απd 6λo τo πρoσωπικιj τoυ κλdδου
ΔE Φ(λαξηq *o..ηs Yπηρεα[αq Eξωτερικiq oρoιjρηαηs,

εκ περιτρoπf|q.
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