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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005
απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδο−
σης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατη−
ρίου» (Β΄ 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθ. 3021/22/10−στ΄/26−07−2007 όμοια (Β΄ 1503). ..
Καθορισμός Τελών για θεώρηση Εγγράφων κ.τ.λ.
του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου
και Αναπτύξεως...............................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονί−
μων υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Δι−
αχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, για το χρο−
νικό διάστημα από 1−1−2016 έως 30−6−2016. .............
Ανασύσταση και ορισμός μελών Συμβουλίου Θεμά−
των Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ). ................................
Εμφάνιση εσόδου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μη−
χανισμό Σταθερότητας, για την ανακεφαλαιοποί−
ηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μείωσης
χρέους από επιστροφή τίτλων από το ΤΧΣ. .........
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2157) «Συμπληρωματι−
κά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυ−
σης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγού−
νται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου
52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου...................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3021/22/10−ζ΄
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005 από−
φασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύ−
πος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β΄ 932),
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10−
στ΄/26−07−2007 όμοια (Β΄ 1503).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3274/
2004 «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού»
(Α΄ 195).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3566/2007
(Α΄ 117) «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 16710/25.04.2014 απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Πρόσβαση της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας στην κεντρική βάση δεδομένων του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄ 1147).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π18Α−9035/ΑΣ 3858/
07.04.2006 (Β΄ 506) απόφασης της Υπουργού Εξωτε−
ρικών «Μορφή, τύπος και περιεχόμενο, δικαιολογητικά,
διαδικασία έκδοσης και χρονική ισχύς διπλωματικών και
ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων νέου τύπου».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π18Α−10692/ΑΣ 4566/
19.05.2006 (Β΄ 659) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης
«Εκτύπωση των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών
διαβατηρίων νέου τύπου».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και Καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του» (Α΄ 213).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143),
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και
118/2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ6 από 25.9.2015 από−
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθ. 3021/22/10/28/6/2005 απόφασης (Β΄ 932) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ΄/6/07/2007
απόφαση (Β΄ 1503), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυ−
τότητάς του. Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώ−
δεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού
ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό
συμπαραστάτη του, Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
(ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβα−
τηρίου στοιχείων δημοτολογίου. Στην ως άνω Αίτηση−
Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα,
περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί
των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρί−
σκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που
είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου.
Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα
και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση,
ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις
σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από
το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με
τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία
ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτού−
μενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογε−
νειακής κατάστασης. Επί της εκτυπωμένης σελίδας με
τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής
κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογρα−
φία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτο−
προσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει
την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του,
του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται
από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης
των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν
εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές
υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφορι−
ακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδι−
κτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
(ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκ−
δοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύ−
πτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο
του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο
αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία
Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στο πιστοποιητικό επικολ−
λάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου
και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν
γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία
του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το
ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο

Αστυνομικό. Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπη−
ρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του
πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε
πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική
αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητι−
κού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την
ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής
κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και
βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες
πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν
μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυ−
νομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

F
Αριθ. 125637
(2)
Καθορισμός Τελών για θεώρηση Εγγράφων κ.τ.λ. του
Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανα−
πτύξεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του Ν. 990/1979 «Περί ιδρύσεως επιμε−
λητηρίου υπό τον τίτλο "ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗ−
ΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ"» (Α΄ 226).
2. Τα άρθρα 7 και 23 του Π.δ. 421/1981 «Περί κανονισμού
Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό
τον τίτλο "ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙ−
ΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Α΄ 113).
3. Το Π.δ. 70/2015, «Ανασύσταση των Υπουργείων.......
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
5. Την υπ’ αριθ. Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, «Καθορισμός τελών για θεώρηση
Εγγράφων κ.τ.λ. του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Αναπτύξεως» (Β΄ 2308).
6. Το έγγραφο του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Αναπτύξεως, με αριθ. πρωτ. 219/ΓΓ/ΒΦ/
βφ/22−06−2015, με συνημμένα, το από 05−06−2015, από−
σπασμα πρακτικών της Επαναληπτικής Ετήσιας τακτι−
κής Γενικής Συνέλευσης του εν λόγω Επιμελητηρίου,
με το οποίο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση για ανα−
προσαρμογή των τελών θεώρησης εξαγωγικών εγ−
γράφων και άλλων εσόδων και την σχετική Πρόταση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αναπροσαρμογής τελών θεώρησης και άλλων εσόδων
του ιδίου Επιμελητηρίου και συμπλήρωσης του Πίνακα
Τελών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με την υπ’ αριθ.
Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των τελών για τη θεώρηση των
εμπορικών εγγράφων του Αραβο−Ελληνικού Επιμελητη−
ρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως καθώς και των εγγρά−
φων και ετησίων συνδρομών των μελών του, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΑΒΟ−ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ

32,00€

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

30.00€

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

330,00€

ΕΤΕ

220,00€

ΛΟΙΠΑ

150,00€

IKE

220,00€

Α.Ε.

330,00€

ΕΠΕ

220,00€

ΛΟΙΠΑ

150,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

500,00€

IKE

220,00€

S.Α. ΚΑΙ
ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

670,00€

ΕΠΕ

540,00€

ΛΟΙΠΑ

330,00€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
S.A. ΚΑΙ
ΜΕΛΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

700,00€

ΕΠΕ

480,00€

ΛΟΙΠΑ

330,00€

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΑΒ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

1.000,00€

Η υπ’ αριθ. Κ1−2115/19−11−2007 απόφαση καταργείται.
Οι διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθ. 197061/Ζ2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων
υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσε−
ως Πανεπιστημιακών Δασών, για το χρονικό διάστη−
μα από 1−1−2016 έως 30−6−2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
Α΄/24−12−2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελ−
τίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση − Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22/9/2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των,...».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Υ27/2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9−10−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπού−
λου».
7. Την υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
8. Την υπ’ αριθ. 83249/Ζ2/26−5−2015 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
με την οποία καθιερώνονται ώρες εργασίας κατά τις
νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δα−
σικών υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών. (ΦΕΚ Β΄ 1122/12−6−2015)
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1298/13−11−2015 έγγραφο του Τα−
μείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών
Δασών, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή ερ−
γασία του μόνιμου προσωπικού του Ταμείου Διοικήσε−
ως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών κρίνεται
απαραίτητη, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκρι−
μένα:
α) Για τη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυ−
ρική προστασία, λαθρουλοτομίες, λαθροθηρία κ.λπ.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) Για την ολοκλήρωση των προσημάνσεων και των
εργασιών ελέγχου και παραλαβής των συγκομιζομένων
δασικών προϊόντων.
γ) Για την καταμέτρηση, παράδοση, φόρτωση και γε−
νικότερα για τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαδι−
κασία πώλησης των δασικών προϊόντων.
δ) Για την αποκατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες,
χιονοθλασίες, κ.λπ.) και την αποκατάσταση προβλημά−
των στο οδικό δίκτυο.
ε) Για την απογευματινή απασχόληση για την υπο−
στήριξη των φοιτητών και του ερευνητικού − διδακτικού
προσωπικού που φιλοξενούνται στις κτιριακές εγκατα−
στάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών.
στ) Για τη λειτουργία των φυτωριακών εγκαταστά−
σεων καθώς και πειραματικών επιφανειών, των οποίων
η περιποίηση (ποτίσματα, αραιώσεις κ.ά.) απαιτεί και
εργασία εκτός ωραρίου, ώστε να ολοκληρωθεί και
ζ) Για την εκτέλεση λοιπών έκτακτων δασοτεχνικών
έργων και λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη α) ποσού επτά χιλιάδων
(7.000,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής (ΚΑΕ 0261), β) ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00)
για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές
ώρες (ΚΑΕ 0263), για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2016, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως
30−6−2016:
Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε δώδεκα (12) μόνι−
μους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για αριθμό
ωρών μέχρι εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο, συ−
νολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικο−
νομικού
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Επιστατών (Εργο−
δηγών)
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογι−
στικού
• Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε οχτώ (8) μόνιμους
υπαλλήλους του ως άνω φορέα, που εργάζονται προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί−
ας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), και για αριθμό ωρών
μέχρι τετρακόσιες ογδόντα (480) για κάθε υπάλληλο,
συνολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την εργασία προς συμπλήρω−
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων

• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού− Επιστατών
(Εργοδηγών)
• Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων
Γ) Την υπερωριακή απασχόληση σε οχτώ (8) μόνιμους
υπαλλήλους του ως άνω φορέα, που εργάζονται καθ’
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), και για αριθμό ωρών μέχρι
ενενήντα έξι (96) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την εργασία καθ’ υπέρβαση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού − Επιστατών
(Εργοδηγών)
• Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθ. 192127/26−11−2015/Α5
(4)
* Ανασύσταση και ορισμός μελών Συμβουλίου Θεμά−
των Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1. των άρθρων 63 έως 77 του Α.Ν. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 τ.Α΄)
«Περί Ιδιωτικών Σχολείων−Φροντιστηρίων και Οικοτρο−
φείων», όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους από
τον Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄),
2. των άρθρων 80 και 86 του Π.δ. 147/11−03−1976 (ΦΕΚ
56 τ. Α΄) «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
3. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων», (ΦΕΚ 181 τ.Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,
4. του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/
27−1−2015),
5. του Ν. 1232/24−02−1982 (ΦΕΚ 22 τ.Α΄) «Επαναφορά σε
ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
Ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις»,
6. της υπ’ αριθ. ΣΤ5/5/26−04−1982 (ΦΕΚ 213 τ.Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης «Αναμόρφωση Συλλογικών Ορ−
γάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΕΠΟ)»,
7. της υπ’ αριθ. ΣΤ5/27/20−10−1982 (ΦΕΚ 837 τ.Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης «Αναμόρφωση Συλλογικών Ορ−
γάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΕΠΟ)»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. του Ν. 3469/27−06−2006 (ΦΕΚ 131 τ.Α΄) «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»,
9. της υπ’ αριθ. πρωτ. Σ−3/1900/Δ2/09−01−2012, (ΑΔΑ:
ΒΟΝΤ9−ΓΘΦ) απόφασης «Τοποθέτηση Σχολικών Συμ−
βούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
10. τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3 του Κεφαλαίου
Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14−05−2015): «Επείγοντα
μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτο−
βάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
11. του υπ’ αριθ. 31912/5Μ/2015/21−07−2015 εγγράφου
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών,
12. του υπ’ αριθ. 36018−13/28−07−2015 εγγράφου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών,
13. της υπ’ αριθ. 37458/Δ5/29−03−2011, (ΦΕΚ 105/
19−04−2011/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση
Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ)» η
οποία έπαυσε να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.
2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄/26−03−2014). Έναρξη
ισχύος από 26−03−2014,
14. το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/22−9−2015) «Μετονο−
μασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων»,
15. το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών, Υφυπουργών»,
16. την υπ’ αριθ. 174480/Φ1/24−10−2014 υπουργική από−
φαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων
στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων»,
17. της υπ’ αριθ. 193640/ΓΔ3/28−11−2014 (ΑΔΑ:7ΩΦΕ9−
ΝΤ4) απόφασης του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., «Τοποθέτηση υπαλ−
λήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
18. το γεγονός ότι η Πάτρου Χριστίνα του Κωνστα−
ντίνου μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης με την αρ. πρωτ. 104516/Γ1/30−06−2015
(ΑΔΑ:694Ξ465ΦΘ3−ΑΓΑ), υπουργική απόφαση με θέμα:
«Μετακινήσεις Προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας
Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. − Ανάθεση
καθηκόντων αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμμα−
τείας Παιδείας Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».
19. της υπ’ αριθ. 128100/Γ1/11−8−2015 (ΑΔΑ:Ψ758465ΦΘ3−
Ν2Η) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ανανέωση απόσπα−
σης εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου Πολι−
τισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων»,
20. της υπ’ αριθ. 2851/2014 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, Τμήμα Η, (ακυρωτικός σχηματισμός).
Β. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ανασυστήνουμε το Συμβούλιο Θεμάτων Ιδιωτικής Εκ−
παίδευσης (ΣΘΙΕ) και ορίζουμε τους:
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Κοταδάκη Μαριάνθη του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΕ 223064/
3−1−2007, Α.Τ. Πατρών Αχαΐας), Σχολική Σύμβουλο κλά−
δου ΠΕ06, Περιφέρειας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,
με έδρα τον Πύργο, ως Πρόεδρο.
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β) Πάτρου Χριστίνα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΗ 440528/
31−07−2013, Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμος), Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
γ) Τσαπραζλή Δημήτριο του Αθανασίου (ΑΔΤ: Χ 059903/
19−9−2002 Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής), Διευθυντή Κέντρου
Ξένων Γλωσσών.
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Μπάλιου Ελένη του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΖ 502129/
23−11−2007, Α.Τ. Κερατσινίου Πειραιώς), Σχολική Σύμβου−
λο κλάδου ΠΕ06, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δυτικής Αττικής ως αναπληρώτρια Πρόεδρο.
β) Μήτσιου Μαρία του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΙ057283/
9−09−2009, Α.Τ. Ν. Κόσμου), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
γ) Κροντήρη Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΗ051291/
4−7−2008, Α.Τ. Βύρωνα), Διευθυντή Κέντρου Ξένων Γλωσ−
σών.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Τσόκα Πα−
ναγιώτα του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΖ 602888/12−04−2008,
Α.Τ. Καλλιθέας) Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ της Διεύ−
θυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
αναπληρωτή γραμματέα τον Μπασουράκο Γεώργιο του
Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΒ 042641/1−3−2006, AT Μεταμόρφω−
σης Αττικής) Αποσπασμένο Εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ09,
στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Γ΄,
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Κατ’ εξαίρεση, το Συμβούλιο Θεμάτων Ιδιωτικής Εκ−
παίδευσης (ΣΘΙΕ), θα συνεδριάσει για μια και μοναδι−
κή φορά, για το σκεπτικό και διατακτικό της 2851/2014
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 877/ΥΟΔΔ/1−12−2015.
Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθ. 2033
(5)
Εμφάνιση εσόδου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι−
σμό Σταθερότητας, για την ανακεφαλαιοποίηση της
Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας και μείωσης χρέους από
επιστροφή τίτλων από το ΤΧΣ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμι−
ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125 και 177 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
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νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
5. 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).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).
7. Την υπ’ αριθ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύνα−
ψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δη−
μοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/
2014).
8. Την υπ’ αριθ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρού−
νται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»
(ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015).
10. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).
11. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
12. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).
13. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.08.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).
15. Το υπ’ αριθ. 266/2−12−2015 έγγραφο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφασίζουμε:
1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋ−
πολογισμού έτους 2015, με ημερομηνία 1/12/2015, του
ποσού των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι
εκατομμυρίων ευρώ (€2.720.000.000,00), που αποτελεί
το προϊόν της πρώτης εκταμίευσης της δεύτερης υπο−
δόσης (sub−tranche) της πρώτης δόσης (tranche) του
δανείου που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό τη
χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας
Πειραιώς, στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Α΄
94/14.08.2015). Με βάση την παρούσα απόφαση το ποσό
των €2.720.000.000,00 θα εμφανισθεί, με ημερομηνία 1
Δεκεμβρίου 2015, στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με ΚΑΕ
5162 «Έσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στή−
ριξης».
2. Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των
€ 13.905.441,21 (δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πέ−
ντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκο−
σι ενός λεπτών) με ημερομηνία 2/12/2015, των παρακάτω
δανείων της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τραπέζης
της Ελλάδος, ως εξής:
Έναρξη

Λήξη

Κεφάλαιο

27/08/2015

27/02/2017

2.846.038,83

27/08/2015

27/08/2017

4.140.483,50

27/08/2015

27/02/2018

6.918.918,88
13.905.441,21

Η μείωση του δημοσίου χρέους προέκυψε ως αποτέ−
λεσμα της επιστροφής προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανι−
σμό Σταθερότητας ομολόγων εκδόσεώς του, συνολι−
κής ονομαστικής αξίας € 13.905.441,21, τα οποία είχαν
κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας που τηρείται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος.
Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έξοδα
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2015 το ποσό € 13.905.441,21, το οποίο αποτελεί την
ονομαστική αξία του χρέους που μειώνεται, θα βαρύνει
τις πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2015 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση
δανείων εξωτερικού». Το σχετικό συμψηφιστικό χρη−
ματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της Τράπεζας
της Ελλάδος με δικαιολογητικό την παρούσα απόφαση.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθ. 5744/135704
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015 υπουρ−
γικής απόφασης (Β΄ 2157) «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το−
μέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμο−
ποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015 υπουργικής από−
φασης (Β΄ 2157) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτο−
καλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
του Συμβουλίου»,
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 561/26111/
5−3−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄446) «Καθορισμός
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λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ−
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου»,
β) της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
γ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του Ν. 2945/
2001 (ΦΕΚ 223 A΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/
2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/03),
δ) της υπ’ αριθ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 509 Β΄/23−4−2010) «Εφαρμογή του κα−
θεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ−
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
73/2009 και του κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του άρθρου 33 της με αριθ. 104/7056/2015 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147 Β΄/22−2−2015) «Εθνικές επιλο−
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ)1306/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί−
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008
του Συμβουλίου».
δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθε−
στώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος
Χ του εν λόγω κανονισμού».
ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
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νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση».
στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής».
ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
3. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38),
β) το Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων... .Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
γ) το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών,
δ) το Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015 υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαί−
ρεση, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
εγκριθούν για να συμμετάσχουν στο καθεστώς το έτος
2016, υποχρεούται μέχρι την 20η Νοεμβρίου του 2015,
να καταθέσουν μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώ−
σεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτής
της απόφασης».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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