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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Π23ΓΥΓΓ−38458 (1)

Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και 

της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  230/1998 «Αρμοδιότητες και 
διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Α΄ 177), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

5. Την υπ’ αριθμ. Π7Κ21β−34308/20.08.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 439) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εξωτερικών περί τοποθέτησης, από 20−08−2012 του Βα−
σιλείου−Στυλιανού Κασκαρέλη του Διονυσίου, «Πρέσβε−
ως εκ προσωπικοτήτων», στη θέση του Υπηρεσιακού 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Βασι−
λείου−Στυλιανού Κασκαρέλη, «Πρέσβεως εκ προσωπι−
κοτήτων», ως εξής:
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9. Η Επιτροπή Βαθμολόγησης:
α. Βαθμολογεί τα έντυπα απαντήσεων ερωτηματο−

λογίων με τη χρήση των ορθών φύλλων απαντήσεων 
(κλείδες), χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία των εξε−
ταζόμενων.

β. Προβαίνει στο μηδενισμό των εντύπων απαντήσεων 
ερωτηματολογίου που φέρουν χαρακτηριστικά σημάδια 
αναγνώρισης.

γ. Αναγράφει σε κάθε έντυπο απαντήσεων το συνο−
λικό αριθμό των σωστών απαντήσεων και το σύνολο 
της βαθμολογίας. Κάθε φύλλο υπογράφεται από τον 
βαθμολογητή.

δ. Παραδίδει τα βαθμολογημένα έντυπα στην Επιτρο−
πή Διενέργειας Εξετάσεων.

10. Η Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων παραλαμβάνει 
τα βαθμολογημένα έντυπα, προβαίνει στην αποκάλυψη 
των στοιχείων των εξεταζόμενων και συντάσσει πρα−
κτικό Επιτυχόντων − Αποτυχόντων για κάθε ειδικότητα 
ΕΠ.ΟΠ, το οποίο υποβάλει στο ΓΕΑ/Β1 για κύρωση από 
τον Α/ΓΕΑ.

11. Τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων φυλάσσο−
νται στη ΔΑΕ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
και στη συνέχεια καταστρέφονται.

Άρθρο 5

1. Οι ΕΠ.ΟΠ που θα κληθούν για συμμετοχή στις εξετά−
σεις μονιμοποίησης και δεν παρουσιαστούν θεωρούνται 
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ, εκτός εάν η απουσία τους οφείλεται 
σε λόγους «ανωτέρας βίας», όπως αυτοί ενδεικτικά ορί−
ζονται παρακάτω:

α. Νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο 
κατά την ημερομηνία των εξετάσεων, αποδεικνυόμενη 
με βεβαίωση του οικείου νοσοκομείου.

β. Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτικού 
νοσοκομείου ή της στρατιωτικής αρχής που τη χορή−
γησε.

γ. Θάνατο συγγενούς Α΄ βαθμού του υπόχρεου ή της 
συζύγου του, βεβαιούμενο με ληξιαρχική πράξη θανάτου 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ. Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιαδήποτε 
λόγο, με βεβαίωση αστυνομικής αρχής.

ε. Άδεια κύησης − τοκετού ή ανατροφής τέκνου, με 
βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης, στην οποία να φαί−
νεται και η ημερομηνία κατά την οποία οι υπόχρεοι θα 
αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία.

στ. Η εγγράφως βεβαιούμενη καθυστέρηση ή ακύρωση 
δρομολογίου συγκοινωνιακών μέσων, με την προϋπόθε−
ση ότι είχε ληφθεί από τον εξεταζόμενο κάθε δυνατός 
τρόπος μετακίνησης.

ζ. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που θα κριθεί από την 
Υπηρεσία ότι δύναται να αποτελέσει λόγο «ανωτέρας 
βίας».

2. Οι παραπάνω λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται με 
έγγραφα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοαντίγρα−
φα) θεωρημένα από τον εκδότη και να κατατίθενται 
από τον υπόχρεο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία εξέτασης στη Μονάδα του, προκειμένου να 
υποβληθούν άμεσα στο ΓΕΑ/Β2. 

3. Τυχόν νέα εξέταση των δικαιολογημένως μη πα−
ρουσιασθέντων στην αρχική ημερομηνία εξετάσεων θα 
διεξαχθεί σε τόπο και ημερομηνία που θα καθορισθεί 
με διαταγή του ΓΕΑ/Β2.

4. Οι προβαλλόμενοι λόγοι «ανωτέρας βίας» εξετά−
ζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
πέντε (5) του άρθρου επτά (7), της (β) σχετικής Υπουρ−
γικής απόφασης.

Άρθρο 6
1. Τα αντικείμενα και η ύλη των εξετάσεων, περιλαμ−

βάνονται σε γενικά ερωτηματολόγια στρατιωτικών 
θεμάτων, καθώς και θεμάτων ειδικότητας (ξεχωριστά 
για κάθε μία), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους υπο−
ψήφιους για μονιμοποίηση στην ΠΑ ΕΠ.ΟΠ, με μέριμνα 
των ΓΕΑ/Β2 και ΔΑΕ/Α3.

2. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των 
οποίων οι τριάντα πέντε (35) αφορούν στα θέματα της 
κάθε ειδικότητας και οι δεκαπέντε (15) στα γενικά στρα−
τιωτικά θέματα. Οι ερωτήσεις των γενικών στρατιωτι−
κών θεμάτων είναι κοινές για όλες τις συμμετέχουσες 
ειδικότητες.

3. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δυο (2) 
βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος συγκεντρώσει 
βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70% (τουλάχιστον 
35 σωστές απαντήσεις).

Άρθρο 7
Λόγω της φύσεως των ερωτημάτων (πολλαπλής επι−

λογής) και του τρόπου βαθμολόγησης, όπου δεν υπει−
σέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, δεν 
επιτρέπεται αναβαθμολόγηση.

Άρθρο 8

Τυχόν απαιτούμενες διοικητικές και ερμηνευτικές οδη−
γίες για την εφαρμογή της παρούσας θα εκδοθούν, 
από το ΓΕΑ.

Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 85485 (4)

Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 3 και 9 

παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 3898/2010 (Α΄ 211).
2. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λο−

γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 247), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

4. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα» (Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:
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Καθορίζουμε το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ 
του Δημοσίου για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης των 
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, στο ποσό των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, β) την κατάθεση του 
πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου έχει 
διεξαχθεί η διαμεσολάβηση, στο ποσό των εκατό (100) 
ευρώ και γ) την προκαταβολή των εξέταστρων από 
κάθε υποψήφιο στην επιτροπή εξετάσεων, στο ποσό 
των τριακοσίων (300) ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ 

F

   Αριθμ. 7016/4/12−κδ΄ (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7016/4/12−ε΄ από 20−4−1992 

απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διάρ−
θρωση Υπηρεσιών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μη−
χανισμών−Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση, ειδικά 
καθήκοντα προσωπικού − Χρησιμοποιούμενα μέσα» 
(Β΄ 309).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» (Α΄ 152), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 2 του 
π.δ. 357/1986 «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπη−
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξουδετέρω−
ση εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών» 
(Α΄ 157).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του» (Α΄ 213).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 της 7016/4/12−ε΄ από 
20−4−1992 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 
309), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητι−
κών, τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων και τους 
πινάκες ικανών και αποκλειστέων, εφαρμόζονται ανάλο−
γα οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 82/2006 (Α΄ 

86), με τη διαφορά ότι κατά τη σύνταξη των προτάσεων 
ικανότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του άρ−
θρου 14 της παρούσας».

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 της ως άνω 
απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε συνέντευξη ενώπιον 
της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία ελέγχει τα ιδιαίτερα 
προσόντα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, καθώς και 
την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, χωρίς να 
τους βαθμολογεί και συντάσσει πίνακες ικανών και μη 
ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο 
εξεταστικό κέντρο. Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες 
ικανών καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία 
(εξετάσεις) σε θέματα που αφορούν γνώσεις σχετικά με 
τις εκρηκτικές ύλες. Το είδος της γραπτής δοκιμασίας 
και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε φορά από την 
προκήρυξη, με βάση τα δεδομένα της επιστήμης στον 
οικείο τομέα. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη 
διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων.

4. Ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας αποτελεί και την 
τελική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία καθορίζει τη 
σειρά επιτυχίας του. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος 
που συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας 
στη γραπτή δοκιμασία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 
τελευταία θέση, διενεργείται με μέριμνα της Επιτροπής 
Εξετάσεων κλήρωση, στην οποία καλούνται να παρα−
στούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι».

3. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 16 της ιδίας 
ως άνω απόφασης προστίθενται παράγραφοι 5 έως 
και 7 ως εξής:

«5. Η Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής 
δοκιμασίας, καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατά σειρά επι−
τυχίας, καθώς και αποτυχόντων κατ’ αλφαβητική σειρά.

6. Οι παραπάνω πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της 
Επιτροπής και με μέριμνα του Προέδρου της υποβάλλο−
νται μαζί με τα ατομικά δελτία των υποψηφίων και τα 
λοιπά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.

7. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κυρώνει τους 
ανωτέρω πίνακες, εντός δέκα ημερών, από την υποβολή τους 
και καλεί για εκπαίδευση ονομαστικά τους επιτυχόντες, κατά 
σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με αυτόν που καθορίστηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 15. Ο κυρούμενος πίνακας επιτυχό−
ντων, ισχύει για ένα χρόνο από την κύρωσή του».

4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 της ιδίας 
ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Τα προσόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

20 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη βαθμολόγηση της πρακτικής εξέτασης συνε−

κτιμώνται τα προσόντα του άρθρου 14 και η ικανότητα 
πρακτικής εφαρμογής των διδαχθέντων».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
21 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το κώλυμα οφείλεται σε λόγους υγείας ή υπηρε−
σίας, ο διακόπτων την εκπαίδευση δικαιούται να συμ−
μετάσχει στην εκπαίδευση της επομένης εκπαιδευτικής 
σειράς, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός 2ετίας 
από τη διακοπή και ο ίδιος δεν απώλεσε κάποιο από τα 
προσόντα του άρθρου 14, πλην του ορίου ηλικίας».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 της ως άνω από−
φασης αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 
άρθρων 63 και 64 του π.δ. 190/1996 (Α΄ 153)».
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