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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1010 (1)
 Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του 

άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως 

ισχύει, και ειδικότερα:
α) τις διατάξεις του άρθρου 38,
β) τις διατάξεις του άρθρου 40,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013).
3. Την Α.Υ.Ο. 1145336/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998 

(ΦΕΚ Β΄ 5/13.01.1999), όπως τροποποιήθηκε με την 
ΑΥΟ 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 (ΦΕΚ Β΄ 
11/14.01.2002) και ισχύει.

4. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/ 
04.04.2007 (ΦΕΚ Β΄ 613/25.04.2007), όπως τροποποιήθηκε 
με την Α.Υ.Ο.Ο. 1060383/5066/741/Β0014/ΠΟΛ.1085/ 
15.06.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1114/05.07.2007) και ισχύει.

5. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1082341/5668/657/Β0014/ΠΟΛ.1114/ 
30.07.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1621/13.08.2008), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σύμφωνα με 
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την οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμμα−
τέα Δημοσίων Εσόδων να εκδίδει τις πράξεις ένταξης 
στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φό−
ρου, καθώς και καθορισμού του ετήσιου κατ’ αποκοπή 
ποσού ΦΠΑ, του τρόπου καταβολής του και λεπτομε−
ρειών για τον υπόχρεο καταβολής που προβλέπονται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι αποφάσεις (α) ΑΥΟ 1145336/6602/140/Ε0014/
ΠΟΛ.1320/30.12.1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ 
1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001, (β) ΑΥΟΟ 
1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/04.04.2007, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΑΥΟΟ 1060383/5066/741/Β0014/
ΠΟΛ.1085/15.06.2007 και (γ) ΑΥΟΟ 1082341/5668/657/
Β0014/ ΠΟΛ.1114/30.07.2008, για την εφαρμογή ειδικού 
κατ’ αποκοπή καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ, σύμφωνα 
με το άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), από (α) 
τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους 
μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, και τους 
σπογγαλιείς, (β) τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη 
Ιωαννίνων και (γ) τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχη−
μάτων, αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν για θέματα 
που αφορούν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, κατά το 
μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Τα κατ’ αποκοπή ποσά που οφείλονται ετησίως, σύμ−
φωνα με τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 1 της παρούσας, καταβάλλονται σε δύο ισόποσες 
δόσεις με την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ανά ημερολογιακό 
εξάμηνο, με προθεσμία υποβολής και καταβολής του 
φόρου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
που ακολουθεί το εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω 
δήλωσης ή εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου 
φόρου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).

4. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλης δρα−
στηριότητας, υποβάλλονται τόσο οι δηλώσεις ΦΠΑ που 
αφορούν το κατ’ αποκοπή καθεστώς για κάθε εξάμηνο, 
όσο και οι δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν την άλλη δρα−
στηριότητα.

5. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για πράξεις που 
πραγματοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F

Αριθμ. Φ.900/3/254210 Σ.45 (2)
Καθορισμός ορίων Αμυντικών Περιοχών αρμοδιότητος 

Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας 

οχυρών θέσεων», όπως ισχύει.
β. Το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις 

συνδεόμενες με τις ανάγκες ασφαλείας του Κράτους, 
που επιβάλλουν τον χαρακτηρισμό της περιοχής που 

περιέχεται στην παρούσα απόφαση ως αμυντικής, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στη σχετική πρόταση του ΓΕΣ.

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χαρακτηρίζεται ως Αμυντική Περιοχή αρμοδιότη−
τος ΓΕΣ η περιοχή του ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Αττικής, 
έκτασης 370.652,23 τ.μ. (GH 630165), η οποία ευρίσκεται 
εντός των ορίων των υφισταμένων έργων περίφρα−
ξης των Στρατοπέδων «ΜΙΛΤΙΑΔΗ», «ΜΙΛΤΙΑΔΗ Α΄» και 
«ΜΙΛΤΙΑΔΗ Β΄» και στην οποία περιλαμβάνεται το τμήμα 
του αιγιαλού που της αναλογεί.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 2974 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
έτους 2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992, όπως έχει τροποποι−

ηθεί και ισχύει (Α΄ 154)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίηση του με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 «Πιστω−
τικά ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/Δημόσια περιουσία/
Παίγνια... » (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει (Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών  και μετονομα−
σία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

1. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (Α΄ 185)

2. Την υπ’ αριθμ. 54169/2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).
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3. Το υπ’ αριθμ. 19854/30−12−2014 έγγραφο του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που 
καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσιακές ανάγκες, που 
καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή εργασία των 
υπαλλήλων του.

4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή 
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργα−
νισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του εν λόγω Επιμελητη−
ρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης, για ενενήντα πέντε 
(95) υπαλλήλους του εν λόγω Επιμελητηρίου από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 30−06−2015 
και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες 
εξαμηνιαίως για τον καθένα, καθώς και για το χρονικό 
διάστημα από 01−07−2015 έως 31−12−2015 για ενενήντα 
πέντε (95) υπαλλήλους του εν λόγω Επιμελητηρίου και 
σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξα−
μηνιαίως για τον καθένα.

Επίσης για τη συμμετοχή τεσσάρων (4) φυλάκων −νυ−
χτοφυλάκων του ΕΒΕΑ πέραν από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες και δύο (2) ΔΕ τεχνι−
κών οδηγού οχημάτων για 96 ώρες εξαμηνιαίως για τον 
καθένα, από 1−1−2015 έως 30−6−2015 και για το χρονικό 
διάστημα από 1−7−2015 έως 31−12−2015 για τους ιδίους 
ως παραπάνω υπαλλήλους και σε κάθε περίπτωση έως 
96 ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπηρεσιακής εργασίας των παραπάνω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώσεις, 
συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των Διοι−
κητικών Συμβουλίων και Διοικητικών Επιτροπών τους, 
οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας, αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής 
και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με 
τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιας στάσης, πα−
ραλαβή φακέλων και ολοκλήρωση αυτοαπογραφής των 
επιχειρήσεων μελών, έλεγχο απογραφής επιχειρήσεων 
και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αντιμε−
τώπιση προβλημάτων έλλειψης προσωπικού λόγω αυτο−
δίκαιης απόλυσης και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
τού Επιμελητηρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω 
Επιμελητηρίου και ειδικότερα, έχει προβλεφθεί πίστωση 
στον προϋπολογισμό ύψους 70.000 ευρώ (ΚΑΕ 0261).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Αριθμ. 3546 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, έτους 
2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992, όπως έχει τροποποι−

ηθεί και ισχύει (Α΄ 154)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίηση του με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 «Πιστω−
τικά ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/Δημόσια περιουσία/
Παίγνια... » (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει (Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών ..... και μετονομα−
σία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ..... 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

1. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (Α΄ 185)

2. Την υπ’ αριθμ. 54169/2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).

3. Το υπ’ αριθμ. 36/13−2−2015 έγγραφο Κεντρικής Ένω−
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που καταγράφει αναλυτικά 
τις υπηρεσιακές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική την 
υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του.

4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
επειδή η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είναι 
αυτοδύναμος οικονομικά Οργανισμός και δεν επιβαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, για πέντε (5) 
υπαλλήλους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος από τη θέση σε ισχύ της παρούσας από−
φασης έως 30−06−2015 και σε κάθε περίπτωση έως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα, 
καθώς και για το χρονικό διάστημα από 01−07−2015 
έως 31−12−2015 για πέντε (5) υπαλλήλους της εν λόγω 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και σε κάθε 
περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως 
για τον καθένα.

Οι ώρες υπηρεσιακής εργασίας των παραπάνω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού 
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ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώ−
σεις, συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των 
Διοικητικών Επιτροπών και Γενικών Συνελεύσεων τους, 
οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας, αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής 
και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με 
τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιας στάσης, πα−
ραλαβή φακέλων και ολοκλήρωση αυτοαπογραφής των 
επιχειρήσεων μελών, έλεγχο απογραφής επιχειρήσεων 
και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αντιμε−
τώπιση προβλημάτων έλλειψης προσωπικού λόγω αυτο−
δίκαιης απόλυσης και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της ως άνω Κε−
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και ειδικότερα, 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό ύψους 
1.200 ευρώ (ΚΑΕ 0261).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 3541 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έτους 2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992, όπως έχει τροποποι−

ηθεί και ισχύει (Α΄ 154).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίηση του με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 «Πιστω−
τικά ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/Δημόσια περιουσία/
Παίγνια... » (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει (Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών ..... και μετονομα−
σία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ..... 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

1. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (Α΄ 185).

2. Την υπ’ αριθμ. 54169/2014 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).

3. Το υπ’ αριθμ. 78/3/8−1−2015 έγγραφο του Επαγ−
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που καταγράφει 
αναλυτικά τις υπηρεσιακές ανάγκες, που καθιστούν 
επιτακτική την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων 
του.

4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
επειδή το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά 
Οργανισμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του εν λόγω Επιμελητη−
ρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, για οκτώ (8) 
υπαλλήλους του εν λόγω Επιμελητηρίου από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 30−06−2015 και 
σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξα−
μηνιαίως για τον καθένα, καθώς και για το χρονικό 
διάστημα από 01−07−2015 έως 31−12−2015 για οκτώ (8) 
υπαλλήλους του εν λόγω Επιμελητηρίου και σε κάθε 
περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως 
για τον καθένα.

Οι ώρες υπηρεσιακής εργασίας των παραπάνω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας για την πραγματοποίηση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώ−
σεις, συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις των 
Διοικητικών Συμβουλίων και Διοικητικών Επιτροπών 
τους, οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας, αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλα−
γής και εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά 
με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιας στάσης, πα−
ραλαβή φακέλων και ολοκλήρωση αυτοαπογραφής 
των επιχειρήσεων μελών, έλεγχο απογραφής επιχει−
ρήσεων και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς 
και αντιμετώπιση προβλημάτων έλλειψης προσωπικού 
λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και συνταξιοδότησης των 
υπαλλήλων.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
τού Επιμελητηρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω 
Επιμελητηρίου και ειδικότερα, έχει προβλεφθεί πίστωση 
στον προϋπολογισμό ύψους 1.920 ευρώ (ΚΑΕ 0261).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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Αριθμ. 399 (6)
*Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Οργά−

νωσης και Υποστήριξης των δράσεων Διαχείρισης 
των διαδικτυακών περιβαλλόντων, Δικτύωσης, Επι−
μόρφωσης και Διάχυσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ−
κού Έργου με τίτλο «MARCH−Making Science Real in 
Schools», του Προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφο−
ρίας και Επικοινωνίας» (key activity 3, Information and 
Communication Technologies) της Γενικής Διεύθυν−
σης για την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄/28−04−2005).

β) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10.06.2014) 
και της υπ’ αριθ. Φ.908/90508/Η/13 «Αποδοχή παραίτη−
σης και διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/05−07−2013).

γ) Της υπ’ αριθ. 175372/Υ1/14 «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτο−
τελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β΄/05−11−2014).

δ) Του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/Β΄/29−08−2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28.6.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

ζ) Του άρ. 38 του Ν. 1143/1981 «Περί ειδικής αγωγής, 
ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσε−
ως και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του 
φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών 
διατάξεων», που αφορά στη δημιουργία της Διεύθυνσης 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΕΠΘ, (ΦΕΚ 80/
Α΄/31−03−1981), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρ. 4, παρ. 5 της υπ’ αριθ. Φ.390.2/143/Γ5/354/ 
13−10−1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 826/Β΄/22−10−1982) 
«Κανονισμός Λαϊκής Επιμόρφωσης» που αφορά στην 
ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

θ) Του άρ. 39 παρ. 4 του Ν. 1304/1982 «Για την επιστη−
μονική − παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη 
γενική και τη μέση τεχνική − επαγγελματική εκπαίδευ−
ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144/Α΄/07−12−1982), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ−
λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09−02−2007), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

ια) Των άρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοι−
κητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

ιβ) Του άρ. 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2014) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) Του άρ. 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργιών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003) σχετικά με τις απο−
ζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ιδ) Του άρ. 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λει−
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/30−09−1985), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 2621/1998 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 
Τεχνο λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α΄/23−06−1998).

ιε) Του άρ. 6 παρ. 1 (περί σύστασης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ στο ΥΠ.Ε.Π.Ο.) 
του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχο−
λικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 152/Α΄/28−06−2002), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ιστ) Την υπ’ αριθ. 10756/09−10−2002 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ−
μογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ» (ΦΕΚ 1343/Β΄/ 
16.10.2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιζ) Του άρ. 2 παρ. 10 περ. γ του Ν. 2233/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερι−
κού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄/31−08−1994), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιη) Της υπ’ αριθ. 329/10−02−2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της από−
φασης με αριθ. ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β΄/27.8.2003) 
"Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων"» (ΦΕΚ 210/Β΄/17−02−2005) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιθ) Της υπ’ αριθ. 14796/27−12−2013 υπουργική απόφα−
ση «Κατάργηση της υπ’ αριθ. 141/2004 (ΦΕΚ Β΄ 269) 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
" Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαρια−
σμού"» (ΦΕΚ 3431/Β΄/31−12−2013).

κ) Της υπ’ αριθ. ΙΓ/165082/13−10−2014 υπουργική απόφα−
ση με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
Γενικής Διαχείρισης και Συντονισμού στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «MARCH−Making Science 
Real in Schools», του Προγράμματος "Τεχνολογίες Πλη−
ροφορίας και Επικοινωνίας" (key activity 3, Information 
and Communication Technologies) της Γενικής Διεύθυν−
σης για την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 
(ΦΕΚ 654/ΥΟΔΔ/22−10−2014).

2. Την υπ’ αριθ. 2013−3851/001−001, Project Number 
539752−LLP−1−2013−1−UK−COMENIUS−CNW, Σύμβαση με−
ταξύ του “Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency”, με αρμοδιότητες εκχωρημένες από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, και του “British Council Royal Charter”, 
συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου “March−Making 
Science Real in Schools”.
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3. Την υπ’ αριθ. ΙΓ/547/2−6−2014 εταιρική συμφωνία 
μεταξύ του «British Council» και της Διεύθυνσης Εκπαι−
δευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως εταίρου 
στο Ευρωπαϊκό Έργο “March−Making Science Real in 
Schools”.

4. Την ανάγκη συγκρότησης ομάδας εργασίας Ορ−
γάνωσης και Υποστήριξης των δράσεων Διαχείρισης 
των διαδικτυακών περιβαλλόντων, Δικτύωσης, Επιμόρ−
φωσης και Διάχυσης για την υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου.

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την 
παρούσα καλύπτεται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
για το έργο “MARCH” και από λογαριασμό που διαχει−
ρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών 
Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας Οργάνωσης 
και Υποστήριξης των δράσεων Διαχείρισης των διαδι−
κτυακων περιβαλλόντων, Δικτύωσης, Επιμόρφωσης και 
Διάχυσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο 
“MARCH”, ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Σκοπελίτης του Προκοπίου, Π.Ε. Διοικητι−
κού − Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθη−
κών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., με Α.Τ. ΑΕ 622776, ως πρόεδρος.

2. Χρήστος Ραχιώτης του Απόστολου, αποσπασμέ−
νος εκπαιδευτικός ΠΕ 17.04 στην Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ, στη 
Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης, με Α.Τ. ΑΒ976102, ως μέλος με χρέη 
αναπληρωτή προέδρου.

3. Ξανθίππη Τοκμακίδου του Παναγιώτη, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Μονάδας A3 «Πληροφόρησης και Δημο−
σιότητας» της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με Α.Τ. Χ062967, ως μέλος.

4. Τσιλινίκου Βασιλική του Χρήστου, TE Διοικητικού 
στη Μονάδα Δ «Διαχείρισης Οικονομικών και Ειδικού 
Λογαριασμού» της EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., με Α.Τ. Σ692787, ως μέλος και επιφορτισμένη 
με τη γραμματειακή υποστήριξη.

2. Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Εργασίας είναι 
η οργάνωση και υποστήριξη των δράσεων ανάδειξης 
των καλών πρακτικών στις θετικές Επιστήμες, επιμορ−
φωτικών εργαστηρίων, διαδικτυακων σεμιναρίων, διε−
ξαγωγής της έρευνας, υποστήριξης των διαδικτυακών 
περιβαλλόντων, διάχυσης στο πλαίσιο του έργου και 
καταγραφή των αντίστοιχων απολογισμών.

3. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Ομάδας Ερ−
γασίας είναι οι ακόλουθες:

• Διεξαγωγή της έρευνας για την καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης και της ανάδειξης των καλών 
πρακτικών στις θετικές Επιστήμες στη χώρα.

• Συντονισμός και διοργάνωση επιμορφωτικών εργα−
στηρίων στην Ελλάδα.

• Συνεργασία για τη διοργάνωση των SWAP επιμορ−
φωτικών εργαστηρίων με τους εταίρους του έργου.

• Συντονισμός και διοργάνωση διαδικτυακών σεμινα−
ρίων όλου του έργου.

• Διάχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων των 
καλών πρακτικών στις θετικές Επιστήμες με παρουσιά−
σεις σε συνέδρια, ημερίδες, φεστιβάλ.

• Καταγραφή των καλών πρακτικών των σχολείων 
της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στις θετικές Επιστήμες

• Ανταλλαγή και διάχυση των καλών πρακτικών των 
σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στις θετικές 
Επιστήμες μέσα στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.

• Καταγραφή των υπαρχουσών πολιτικών και τάσε−
ων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης 
των συμπερασμάτων του έργου στην εκπαίδευση της 
χώρας.

• Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης 
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

• Συστηματική μετάφραση και απόδοση του υλικού 
διάχυσης του έργου (π.χ. φυλλάδια, παρουσιάσεις, ενη−
μερώσεις δράσεων για το έργο, διαρκής ενημέρωση 
ιστότοπου στα ελληνικά).

• Υποστήριξη των διαδικτυακών περιβαλλόντων του 
έργου.

• Σύνταξη καταλόγου συνεργαζομένων κοινωνικών 
δικτύων και σχετικών δημοσιεύσεων (Social media 
channels).

• Καταγραφή δράσεων στη χώρα για προώθηση του 
δικτύου.

4. Τα παραδοτέα απορρέουν από τις ανωτέρω αρ−
μοδιότητες.

5. Η Ομάδα Εργασίας Οργάνωσης και Υποστήριξης 
των δράσεων Διαχείρισης των διαδικτυακών περιβαλ−
λόντων, Δικτύωσης, Επιμόρφωσης και Διάχυσης θα λει−
τουργήσει από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ 
μέχρι τη λήξη του έργου, την 30.11.2016.

6. Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας, τα οποία θα 
εργάζονται πέρα του συμβατικού τους ωραρίου και 
καθηκόντων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση, θα καταβληθεί αποζημίωση 
η οποία θα καθορισθεί με έκδοση κοινής απόφασης 
των Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 4, 
του Ν. 4024/2011.

7. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 5/ΥΟΔΔ/12.1.2015

 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 F 

Αριθμ. 98246/14 (7)
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Δικηγόρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148 και 165 παρ. 9 του 

Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύουν.
2. Τα έγγραφα με αριθ. πρωτ: α) 751/31.10.2014 του Προέ−

δρου του Αρείου Πάγου και β) 75/31.12.2014 της Συντονιστι−
κής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των 
Δικηγόρων για διετή θητεία μέχρι 31.12.2016, αποτελού−
μενο από:
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1. Τη Δήμητρα ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, Αντι−
πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Προέ−
δρου του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
με αναπληρωτή αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, 
τον Νικόλαο ΛΕΟΝΤΗ του Αριστείδη, Αντιπρόεδρο του 
Αρείου Πάγου.

2. Τον Αντώνιο ΖΕΥΓΩΛΗ του Αριστείδη, Αρεοπαγίτη, 
ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές 
αυτού σε περίπτωση κωλύματός του, τους Αθανάσιο 
ΚΑΓΚΑΝΗ του Βασιλείου και Αλτάνα ΚΟΚΚΟΒΟΥ του 
Παναγιώτη, Αρεοπαγίτες και

3. Τους Ανδρέα Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο Π. ΤΣΕΝΕ 
και Δημήτριο Ε. ΜΑΝΩΛΗ, δικηγόρους Αθηνών, ως τακτι−
κά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: 
Νικόλαο Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ, Μιχαήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ και 
Ευθύμιο Β. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟ, δικηγόρους Θεσσαλονίκης 
και Δημήτριο Ι. ΚΟΡΦΙΑΤΗ, Θεμιστοκλή Θ. ΚΛΟΥΚΙΝΑ 
και Δημήτριο Γ. ΓΙΩΤΣΑ, δικηγόρους Αθηνών.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμ−
ματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

Στην υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α΄/3842/9768/4−12−2014 απόφα−
ση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3495/Β΄/29−12−2014, διορθώνεται 
το πρωτόκολο της απόφασης:

από το εσφαλμένο: «ΥΠΑ/Δ3/Α΄/3842/9768»,
στο ορθό «ΥΠΑ/Δ3/Α΄/38421/9768».

(Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001392201150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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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