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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξε−

ων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το 
οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της 
Οδηγίας 2003/41/ΕΚ − συμπλήρωση του άρθρου 
1 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 
462/Β/17.04.2003) Απόφασης του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουρ−
γίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». . 1

Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λειτουρ−
γών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική 
άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, για 
το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016. ....................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ. 51010/16198/651 (1)
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων 

του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το οποίο 
συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγίας 
2003/41/ΕΚ − συμπλήρωση του άρθρου 1 της αρ. Φ. 
Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) 
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/17.03.1983).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/

ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 2013 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελμα−
τικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 2009/65/
ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ορ−
γανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 

όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας» (ΕΕ L145 της 31.05.2013, σ.3).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/41/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L235 
της 23.09.2003, σ.28).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 15.1 και 15.5 του 
άρθρου 7 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 160/Α΄/11.07.2002), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1.Γ του άρθρου 180 
του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/05.05.2014) και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ. 16/09.04.2003 (ΦΕΚ 
462/Β/17.04.2003) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμεί−
ων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

6. Την αριθμ. 13/701/22.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 52 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 /Α/21.06.2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/04.07.2012) «Τροποποίηση του 
π.δ./τος 85/2012 («Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»)».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» και του π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10.06.2014) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 38440/7537/03.11.2014 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιω−
άννη Πλακιωτάκη», (ΦΕΚ 2972/Β΄/04.11.2014).

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας», (ΦΕΚ 180/Α΄/29.08.2014).
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12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των δια−
τάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το 
οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγίας 
2003/41/ΕΚ.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./
οικ. 16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) Απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι 
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» 
συμπληρώνονται με παράγραφο αριθμ. 6 ως ακολούθως:

«6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δρα−
στηριοτήτων των υπό εποπτεία Ταμείων Επαγγελματι−
κής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α), παρακολουθεί την επάρκεια των 
διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που 
εφαρμόζουν τα Τ.Ε.Α., αξιολογεί τη χρήση αναφορών σε 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, που εκδίδονται 
από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότη−
τας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 
2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των 
Τ.Ε.Α. και, κατά περίπτωση, ενθαρρύνει την άμβλυνση 
του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να 
μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέ−
τοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.»

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την δημοσίευσή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

    Αριθμ. 105309 (2)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λειτουργών 

στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια 
απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, για το εκπαι−
δευτικό έτος 2015−2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζουμε:

Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποίους 
θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να πα−
ρακολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής σε νομική σχολή της ημεδαπής, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016, ως εξής:

1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και 
Εισηγητών, σε ένα (1).

2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει−
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει−
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).

3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε ένα (1) και

4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη−
τών, σε ένα (1) αντίστοιχα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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