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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0016808 ΕΞ 2014 (1)
Τροποποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του 

Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» 
(Α΄ 152).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/55532/0025/29.7.2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟ−
ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» 
(Β΄ 1690).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/35189/0025/11.5.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση − Κωδικοποίηση 
του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 1695).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/70424/0025/27.9.2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση − Κωδικο−
ποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ−
ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 2641).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/79634/0025/26.10.2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση − Κωδικο−
ποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ−
ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 2880).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/3678/0025/16.4.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση − Κωδικοποίηση 
του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 931).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/42602/0025/28.5.2014 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση − Κωδικοποίηση 
του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
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νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 1456).

8. Τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ως εξής:

«Άρθρο
27 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε επομένου χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 
την 30η Ιουνίου 2012».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ   

F  
 Αριθμ. 2062 (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 

εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/12/2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων», (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

8. Την υπ’ αριθμ. 2063/10−12−2014 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων 
στις 12/12/2014 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε 
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

9. Τα αποτελέσματα της από 10/12/2014 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

10. Το Π.δ/γμα 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και το Π.δ/γμα 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

11. Το Π.δ/γμα 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄/2012).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).

13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, που 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 10/12/2014 για διάρ−
κεια 26 εβδομάδων (ή έξι μηνών) σε 2,15%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο−
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 10/12/2014.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

F  
 Αριθμ. Δ22/οικ. 46352/1850 (3)
Καθορισμός πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που 

προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτή−
ριο των πολυτέκνων από τον Οργανισμό Αστικών Συ−
γκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) οικονομικού έτους 2014.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3534/ 

2007 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί 

δημοσίου λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247 /1995 τ. Α΄) και των άρθρων 20 και 77 του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/28−06−2014).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (178/Α΄).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39897

5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας» (180/Α΄) και ειδικά την παράγραφο 3 α) του άρ−
θρου 37 που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής της Δ/νσης 
Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρό−
νοιας.

6. Το Π.δ/γμα 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ/γμα 88/2012 «Τροποποίη−
ση του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)», 
(Α΄ 143), και με το Π.δ/γμα 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως», (Α΄ 152).

7. Το Π.δ/γμα 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

8. Το Π.δ/γμα 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (2972/Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. 2821/23−10−2014 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 2893 Β΄), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.48/9−7−2012 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα» (ΦΕΚ 2105/2012 τ.Β΄).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/69063/09−10−2014 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την ενίσχυση 
του Φ. 220 ΚΑΕ 2738 οικονομικού έτους 2014.

13. Την υπ’ αριθμ. 37271/9491/27−10−14 απόφαση ανάλη−
ψης δέσμευσης πίστωσης του Φ. 220 ΚΑΕ 2738 της Δ/
νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10679/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./30−7−2014 
έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθη−
νών (ΟΑΣΑ).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται για το έτος 2014 δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.200.000 €), συμπεριλαμ−
βανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (Φ.220, ΚΑΕ 
2738), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2014 το ύψος της πίστω−
σης για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται 
από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνησης 
των πολυτέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων, τα οποία 
χορηγεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλά−

δος (Α.Σ.Π.Ε.), του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθήνας (ΟΑΣΑ), σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(6.200.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Η δαπάνη, που δεν υπόκειται σε κρατήσεις, βαρύ−
νει τις πιστώσεις του έτους 2014 και θα καλυφθεί από 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 33−220, 
ΚΑΕ 2738 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) θα καλύπτει τη μετα−
κίνηση πολυτέκνων με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% 
του έτους 2014 και θα γίνεται με την έκδοση χρημα−
τικού εντάλματος στο όνομα του Οργανισμού (ΑΦΜ: 
094419265 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) για το έτος 2014 βάσει 
τιμολογίου για το ανωτέρω ποσό που θα εκδώσει ο 
ΟΑΣΑ και το οποίο θα υποβληθεί στη Δ/νση Προστα−
σίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Tο συνολικό ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου 
δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας 
απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται 
η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για όλες τις μετακινήσεις των 
δικαιούχων για το έτος 2014.

5. Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνει 
ανάλογα με τη δυνατότητα εκταμίευσης των πιστώσε−
ων του Τακτικού Προϋπολογισμού (Φ.220, ΚΑΕ 2738). Η 
καταβολή του ποσού στον Οργανισμό Αστικών Συγκοι−
νωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη 
λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους μετά την έκδοση 
του σχετικού τιμολογίου.

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

F  
 Αρ.ιθμ. Δ22/οικ.45628/1831 (4)
Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής στον Οργα−

νισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), 
για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από 
τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων 
οικονομικού έτους 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (178/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας» (180/Α΄) και ειδικά την παράγραφο 3 α) του άρθρου 37 
που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικογένειας 
και Δημογραφικής Πολιτικής της Δ/νσης Προστασίας 
Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

4. Το Π.δ/γμα 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ/γμα 88/2012 «Τροποποίη−
ση του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)», 
(Α΄ 143), και με το Π.δ/γμα 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως», (Α΄ 152).

5. Την υπ’ αριθμ. 2821/23−10−2014 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου» (2893 Β΄).

6. Το Π.δ/γμα 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

7. Το Π.δ/γμα 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 38440/7537 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και 
Ιωάννη Πλακιωτάκη» (2972/Β΄).

9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λο−
γιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ 
247/1995 τ. Α΄) και της περ. ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143).

10. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3534/ 
2007 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄).

11. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ.48/9−7−2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(ΦΕΚ 2105/2012 τ. Β΄).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4700/19−05−2014 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/29585/13−05−2014 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στον ορισμό του 
ποσοστού διάθεσης 100% του Φ. 220 ΚΑΕ 2738.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/69063/09−10−2014 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την ενίσχυση 
του Φ. 220 ΚΑΕ 2738 οικονομικού έτους 2014.

15. Την υπ’ αριθμ. 37271/9491/27−10−2014 απόφαση ανά−
ληψης δέσμευσης πίστωσης του Φ. 220 ΚΑΕ 2738 της
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται για το έτος 2014 δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (300.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού (Φ.220, ΚΑΕ 2738), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2014 το ύψος της πίστωσης 
για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται από τη 
με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνησης των πολυ−
τέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων τα οποία χορηγεί η 
Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), 
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(ΟΑΣΘ), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, συ−
νολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Η δαπάνη, που δεν υπόκειται σε κρατήσεις, βαρύ−
νει τις πιστώσεις του έτους 2014 και θα καλυφθεί από 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 33−220, 
ΚΑΕ 2738 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), θα καλύπτει τη 
μετακίνηση πολυτέκνων με μειωμένο εισιτήριο κατά 
50% του έτους 2014 και θα γίνεται με την έκδοση χρη−
ματικού εντάλματος στο όνομα του Οργανισμού (ΑΦΜ: 
091274700 – ΔΟΥ Η΄ Θεσσαλονίκης) για το έτος 2014 
βάσει τιμολογίου για το ανωτέρω ποσό που θα εκδώσει 
ο ΟΑΣΘ και το οποίο θα υποβληθεί στη Δ/νση Προστα−
σίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Tο συνολικό ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου 
δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας 
απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται 
η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για όλες τις μετακινήσεις των 
δικαιούχων για το έτος 2014.

5. Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνει 
ανάλογα με τη δυνατότητα εκταμίευσης των πιστώ−
σεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (Φ.220, ΚΑΕ 2738). 
Η καταβολή του ποσού στον Οργανισμό Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα πραγματοποιηθεί 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους μετά 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
F  

 Αριθμ. οικ. 72142/1663 (5)
Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολι−

κών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπη−
ρεσιών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6, και ειδικότερα της παρ. 6, του Ν. 4053/ 

2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, 
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θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 44),

β. του άρθρου 1 της με αριθμ. οικ. 7728/190/13−02−2013 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός περιεχομένου που 
εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.).» 
(Β΄478/28−02−2013).

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του Π.δ/τος 109/14 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176), όπως 
ισχύουν.

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση Φορέα Παροχής Καθολικής

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας
Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεού−

ται να παρέχει στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσι−
ών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικρά−
τειας στο οποίο βρίσκονται, καθολικές ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4053/2012, και 
σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει η 
παρούσα.

Άρθρο 2
Ποιοτικές προδιαγραφές των παρεχόμενων καθολικών 
εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Οι ποιοτικές προδιαγραφές για τα ποσοστά επίδο−
σης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότη−
τας, στον παραλήπτη, μετά από 1 και 3 εργάσιμες ημέ−
ρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα: D), για 
το έτος 2013 και εφεξής είναι:

ΧΡΟΝΟΙ

D + 1: 87% των αποστολών

D + 3: 98% των αποστολών

Ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ίδια ημερο−
μηνία της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, 
αν αυτό κατατεθεί πριν από την τελευταία αναγραφό−
μενη ώρα συλλογής για το συγκεκριμένο σημείο πρό−
σβασης στο δίκτυο. Αν το αντικείμενο κατατεθεί μετά 
από αυτό το χρονικό όριο, τότε ως ημερομηνία κατά−
θεσης λαμβάνεται η επόμενη ημέρα συλλογής.

2. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά επίδοσης αλληλογραφίας 
ενδοκοινοτικού διασυνοριακού ταχυδρομείου ισχύουν οι 
διατάξεις του Παραρτήματος II του Ν. 4053/2012 (Α΄ 44).

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποιεί, με ευθύνη και δαπάνες της, 
ετήσιο έλεγχο της ποιότητας Α΄ προτεραιότητας εσω−
τερικού, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13850, 
όπως ισχύει. Για τον έλεγχο αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέτει σε 
ανεξάρτητο φορέα τη διενέργεια μετρήσεων, τα απο−
τελέσματα των οποίων δημοσιεύει και με βάση αυτά 
ασκεί τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες.

4. Για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο, 
η Ε.Ε.Τ.Τ. χρησιμοποιεί τα στοιχεία που δημοσιεύει η 
εταιρεία International Post Corporation (IPC), από τις με−
τρήσεις που πραγματοποιεί στο διεθνές ενδοκοινοτικό 
διασυνοριακό ταχυδρομείο και αφορούν στους χρόνους 
επίδοσης της διεθνούς αλληλογραφίας Α΄ αλληλογρα−
φίας, ή στοιχεία μετρήσεων άλλου ανεξάρτητου φο−

ρέα, ο οποίος πραγματοποιεί ελέγχους, σύμφωνα με 
τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών και ασκεί τις 
ελεγκτικές αρμοδιότητες της μόνο σε θέματα που αφο−
ρούν στην αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 4 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

F
Αριθμ. 592 (6)  

 Ανάθεση έργου στην Εταιρία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 2408/1996 άρθρο 5 παρ. 7 (ΦΕΚ 104 Α΄/1996), 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2479/1997 άρθρο 3 παρ. 15 
(ΦΕΚ 67 Α΄/1997), το Ν. 2521/1997 άρθρο 21 παρ. 5α (ΦΕΚ 
174 Α΄/1997), το Ν. 2664/1998 άρθρο 31 (ΦΕΚ 275 Α΄/1998), 
το Ν. 2915/2001 άρθρο 36 παρ. 1 (ΦΕΚ 109 Α΄/2001), το
Ν. 2943/2001 άρθρο 13 (ΦΕΚ 203 Α΄/2001) και το Ν. 3160/ 
2003 άρθρο 60 παρ. 6 (ΦΕΚ 165 Α΄/2003).

2) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575 Β΄/28−11−2001).

3) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» το παρακάτω έργο:

Εξεύρεση γηπέδου για την μελλοντική ανέγερση του 
νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κω και μέρι−
μνα για την εκπόνηση των αναγκαίων υποστηρικτικών 
μελετών και προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για έγκριση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

F  
 Αριθμ. ΚΥΒ 590 (7)

Ανάθεση σύνταξης μελέτης στην Εταιρία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/
6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της 
παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.δ/τος 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 104).
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2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) 
και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περ. γ΄ της παρ 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 
174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 
του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 
του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α΄/30−6−2003).

5) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 Γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6) Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 51042/3−11−2014 της Διευ−
θύντριας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

7) Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 79037/11−11−2014 της 
Προϊσταμένης Τεχνικής Διεύθυνσης της «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

8) Την ανάγκη διενέργειας μελέτης για την εκτέλεση 
εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας στο Κατάστημα 
Κράτησης Κορυδαλλού.

9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη σύνταξη μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων 
στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

F
Αριθμ. 90644 (8)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 172/15.1.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 79/ 

20.1.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Σύ−
σταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για 
την Προώθηση της Διαμεσολάβησης, με αντικείμε−
νο τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για 
την προώθηση, διάδοση και εμπέδωση του θεσμού 
της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα» − Αντικατάστα−
ση και ορισμός νέων μελών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 242),

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 172/15.1.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 79/20.1.2014) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και 
συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή.

3) Το από 5.12.2014 έγγραφο του Ινστιτούτου Κατάρτι−
σης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης «Νίκη».

4) Την ανάγκη αντικατάστασης και ορισμού νέων με−
λών στην ως άνω επιτροπή.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 172/15.1.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 79/ 
20.1.2014) απόφαση ως εξής:

Στη Συντονιστική Επιτροπή για την Προώθηση της 
Διαμεσολάβησης, με αντικείμενο τον συντονισμό των 
δράσεων και ενεργειών για την προώθηση, διάδοση και 
εμπέδωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελ−
λάδα αντικαθίσταται η Διαμάντω Ζάβρα του Γεωργίου 
από την Μαρία Αρβανίτη του Διονυσίου, Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια της την 
Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η οποία ορίζεται στη θέση της Κανέλλας 
Σπανομίχου.

Στην ίδια ως άνω Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται ως 
νέο τακτικό μέλος ο Ιωάννης Ζαμπούκης του Κωνστα−
ντίνου, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξαν−
δρούπολης, Δικηγόρος, Πρόεδρος και Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρού−
πολης, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με αναπληρώ−
τριες την Ευπραξία Αυλογιάρη του Ιωάννη, Δικηγόρο, 
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Διευθύντρια Κατάρ−
τισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών 
Αλεξανδρούπολης και την Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου του 
Βασιλείου, Δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συντονίστρια 
Ενεργειών Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης 
Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 172/15.1.2014 (ΦΕΚ
τ. Β΄ 79/20.1.2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

F  
 Αριθμ. 96680 (9)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με 

ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
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ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ε) του Π.δ/τος 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας −Δασοπρο−
στασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,

θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τη διάταξη 
της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) απόφασης του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε 
με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/1492/11.02.2013 (Β΄ 388) τροπο−
ποιητική υπουργική απόφαση.

3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε ότι αφορά τόσο την 
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και την εν γέ−
νει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την 

κατά το δυνατόν άρτια οργάνωση τους και την πλήρη 
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την απο−
τελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους 
έχουν εκχωρηθεί.

4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά 
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από 
τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για 
το τρέχον έτος συνολικού ποσού μέχρι 450.000 €, η 
οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και από πόρους του 
Πράσινου Ταμείου.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 117132/6492/14−11−2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος του ΥΠΕΚΑ (Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προ−
στασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) σχετικά με 
τον καθορισμό ωραρίου εργασίας κλάδων προσωπικού 
Δασικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος 
προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ 
Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών, 
ΥΕ Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, 
θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο 
το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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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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