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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 733 (1)

 Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
ν. 3723/08 στην τράπεζα Alpha Bank A.E.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θε−

μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/94 
(ΦΕΚ 43Α/22−3−94) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων 
με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)».

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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β/16−3−2012).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του 
ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/9−12−2008).
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8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ΙΡ/08/1742/19−11−08 για την εφαρμογή των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο 
της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2008/C 270/02).

9. Το άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010), 
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010)4486).

11. Την υπ’ αριθμ. (C(2014) 91 SA 37958 (2013/Ν) έγκριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμ−
ματος ενίσχυσης της ρευστότητας.

12. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000075 ΕΞ 2014/Β.83/
20−3−2014 (ΦΕΚ 116/Β/24−1−2014) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Παράταση του Προγράμματος ενί−
σχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας 
σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 1675/Β/8−7−2013).

12. Το υπ’ αρ. 2139/02−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του ν. 3723/08 για την ενίσχυση της ρευστότητας της 
οικονομίας.

13. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

14. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄/2884/26−11−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης». (ΦΕΚ 2471 Β 708).

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

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

17. Τις υπ’ αριθμ. 17070/Β.989 (ΦΕΚ 949/Β/18−4−2013) και 
υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000325 ΕΞ 2014/Β.384/20−3−2014 (ΦΕΚ 
722/Β/2014) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών περί 
Ανακατανομής κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2064 Β/2013).

18. Το υπ’ αρ.  Γ.Δ.Ο.Π. 0000538ΕΞ2014/Β.759/2−5−2014 
έγγραφο της Δ/νσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο 
διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 410/28−04−2014, εγγράφου της 
Τράπεζας Ελλάδος.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1 α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου σε άυλη μορφή, τριετούς διάρκειας, μηδενικού 
επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία αρχικής 
έκδοσης 25/04/2013, και λήξης 25/04/2016. Το ποσό της 
επανέκδοσης ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν 
τριάντα τρία εκατομμύρια ευρώ (1.133.000.000,00 €). Οι 
τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 06/05/2014.

β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό 
(lending facility) στην τράπεζα Alpha Bank A.E. με σκοπό 
την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008) και το 
άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010), για την 
«προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυλων Τίτ−
λων της Τράπεζας της Ελλάδος.

δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός τους θα γίνει σε 
lots του 1.000.000,00 ευρώ.

ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό 
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία 
στη λήξή τους.

στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται 
και υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.

ζ. Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματι−
στήριο Αθηνών, την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και τις λοιπές οργανωμένες αγορές, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς.

2. Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται 
από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 54201/
Β΄ 2884/26−11−2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών και το υπ’ αρ. 410/28−4−2014 έγγραφο 
της Τράπεζας Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 85 μονάδες βάσης (0,85%), επί της ονομαστικής αξίας 
των τίτλων ετησίως (Act/act).

− Η προμήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε εξαμήνου με έναρξη την ημερομηνία διάθεσης 
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου 
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή 
είναι μικρότερη των έξι μηνών.

− Εκτός της καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία 
άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.

− Δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο 
Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των διατιθέμε−
νων με δανεισμό τίτλων κατά την διάθεσή τους, αλλά 
ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στο 
πιστωτικό ίδρυμα η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών, 
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας 
δανεισμού τους. Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης 
των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του 
δημοσίου χρέους.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του 
ν. 3723/08 και την υπ’ αριθ. 54201/Β΄/2884/26−11−08 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για 
τον προσδιορισμό επάρκειας και κατά συνέπεια της 
αξίας των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελε−
στές προσαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω 
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υπουργική απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
με βάση τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική 
αξιολόγηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενη−
μέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις 
αποδεσμεύονται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει 
τους ειδικούς τίτλους στο Δημόσιο στη λήξη της δι−
άρκειας δανεισμού τους και έχει εξοφλήσει όλες τις 
υποχρεώσεις του από τον δανεισμό των τίτλων αυτών.

4. Οι συμβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων 
απαιτήσεων έναντι των δανειζομένων τίτλων τηρού−
νται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά 
σύμβαση καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισμού ώστε η 
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την 
αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών 
προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των 
συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων, 
υποβάθμισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης 
της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε μεταβολή 
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των 
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενη−
μερώσει εντός πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος 
και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να λάβει μέτρα για την άμεση 
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο 
ύψος της διμερούς σύμβασης.

5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ 
στο σύνολό τους με αποκλειστική ευθύνη του πιστωτι−
κού ιδρύματος, είτε την ημερομηνία λήξης της διμερούς 
συμβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτ−
λων) είτε την ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό 
ίδρυμα παύει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο 
καθεστώς του ν. 3723/08. Οι τίτλοι που επιστρέφονται 
ακυρώνονται. Την ημερομηνία επιστροφής και ακύρω−
σης των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με έγγραφο του προς το 
πιστωτικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των 
τίτλων. Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα δεν 
επιστρέψει τους ειδικούς τίτλους εμπρόθεσμα, υποχρε−
ούται σε άμεση εμπρόθεσμη καταβολή στο δημόσιο της 
ονομαστικής αξίας τους και συντρέχουν οι διαδικασίες 
αποκατάστασης της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο 
σύμφωνα με τους όρους της διμερούς δανειακής σύμβα−
σης μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.

6. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να χρησιμοποιήσει 
τους τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση 
(collateral) σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral) 
για χρηματοδοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμά−
των για άντληση ρευστότητας. Τη χρησιμοποίηση των 
τίτλων για άντληση ρευστότητας καθώς και τη χρήση 
του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκο−
πούς του άρθρου 5 του ν. 3723/08, θα παρακολουθούν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε 
κάθε περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία 
που οφείλει να επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ 
για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται με δική του ευθύνη 
να εξεύρει και να επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με 
το ISIN των τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων 
τίτλων ή συμψηφισμός και αντικατάσταση των ανωτέρω 

τίτλων με άλλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου δεν 
επιτρέπεται.

7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των 
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το είδος, η 
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα παρέ−
χει, καθορίζονται στην υπ’ αρ. 54201/Β΄/2884/26−11−2008 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
στο υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος και την επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται 
μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και του πιστωτικού ιδρύματος.

8. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει προμήθεια δια−
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/34088/0022 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου του Συμ−
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά 
την αντικατάσταση της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 
1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/9−7−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα».

5. Την υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το υπ’ αριθ. Δ1Α 1057032 ΕΞ 2014/3−4−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185/Α/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζου−
σών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με 
την υπ’ αριθ. 2/17127/0022/28−2−2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ 498/Β/2012).
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8. Το υπ’ αριθ. 2/34088/ΔΠΔΑ/29−4−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών και την 2/33035/24−4−2014 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:ΒΙ09Η−4ΜΛ).

9. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους και για οκτώ (8) Οικονομικούς Εμπειρο−
γνώμονες στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, για την αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων και τον φόρτο 
εργασίας των εν λόγω γραφείων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(8.400€) περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2014, η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−110 και 
ΚΑΕ 0511, για την οποία υπάρχει πίστωση και δέσμευση 
αυτής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους και οκτώ (8) 
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προ−
έδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
(Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι είκοσι 
(20) ώρες μηνιαίως στο καθένα, για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31−10−2014.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολο−
γίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 68287/Δ2 (3)
    Ανακαθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο και ειδι−
κότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 του 
Ν. 3687/2008 (24/μηνιτών) σε συνδυασμό με το άρθρο 
9 παρ. 9 του Ν. 3848/2010 σχολικού έτους 2013−2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του 

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ. 167/30.9.1985 τ. Α΄) «Δομή και λειτουρ−
γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 3687/2008 
(ΦΕΚ 159/1−8−2008 τ. Α΄) «Θέματα προσωπικού Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71/19−5−2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού− καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

5. Την υπ’ αρ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 τ. Β΄).

6. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/25−06−2013 τ. Α΄).

7. Την υπ’ αριθ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 (ΦΕΚ 1667/05−07−2013 
τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20−12−2013 
Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 
1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ.

9. Την υπ’ αριθ. 49104/Δ1/10−04−2013 (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄/
24−4−2013, ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9−ΔΥΦ) Υ. Α. με θέμα «Παράτα−
ση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του 
Ν. 3848/2012 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών 
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δεν συνιστώνται 
νέες θέσεις προσωπικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

12. Την υπ’ αρ. 5222/Δ2/16−01−2014 (ΦΕΚ 114 τ. Β΄/24−01−2014, 
ΑΔΑ: ΒΙΨ19−Κ03) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι από τις θέσεις που καθορίστηκαν με 
την υπ’ αρ. 5222/Δ2/16−01−2014 Κ.Υ.Α. νια διορισμό το σχο−
λικό έτος 2013−2014 για τον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών δεν 
καλύφθηκαν δύο (2) θέσεις του οικείου κλάδου από τον 
πίνακα του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 (24/μηνιτών) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 3848/2010.

14. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχο−
λείων Β/θμιας Εκπ/σης, αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθ−
μό των εκπαιδευτικών που διορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 3687/2008 σε συν−
δυασμό με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 3848/2010 σε κενές 
οργανικές θέσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 
σχολικό έτος 2013−2014, ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ02 Φιλολόγων 30

ΠΕ03 Μαθηματικών 1

ΠΕ04.02 Χημικών 1

ΣΥΝΟΛΟ 32

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 68290/Δ2 (4)
Ανακαθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο και ει−
δικότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 8 
του Ν. 3848/2010 (30/μηνιτών) σχολικού έτους 2013−
2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του 

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ. 167/30.9.1985 τ. Α΄) «Δομή και λειτουρ−
γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71/19−5−2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

4. Την υπ’ αρ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 
τ. Β΄).

5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/25−06−2013 τ. Α΄).

6. Την υπ’ αριθ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 (ΦΕΚ 1667/05−07−
2013 τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20−12−2013 
Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 
1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ..

8. Την υπ’ αριθ. 49104/Δ1/10−04−2013 (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄/
24−4−2013, ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9−ΔΥΦ) Υ.Α. με θέμα «Παράτα−
ση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του 
Ν. 3848/2012 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών 
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

9. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

10. Την υπ’ αρ. 5220/Δ2/16−01−2014 (ΦΕΚ 114 τ. Β΄/24−01−
2014, ΑΔΑ: ΒΙΨ19−Ο9Ν) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι οι δύο (2) θέσεις που καθορίστηκαν 
με την υπ’ αρ. 5220/Δ2/16−01−2014 Κ.Υ.Α. για διορισμό 
το σχολικό έτος 2013−2014 για τον κλάδο ΠΕ03 Μα−
θηματικών από τον πίνακα του άρθρου 9 παρ. 8 του 
Ν. 3848/2010 του οικείου κλάδου δεν καλύφθηκαν.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δεν συ−
νιστώνται νέες θέσεις προσωπικού στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

13. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχο−
λείων Β/θμιας Εκπ/σης, αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθ−
μό των εκπαιδευτικών, που θα διοριστούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κενές οργανικές θέσεις, 

σχολικού έτους 2013−2014, και δεν καθορίζουμε καμία 
θέση διορισμού για τον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών από 
τον πίνακα των προαναφερόμενων διατάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 5 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/66424/Δ5 (5)
    Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ. Α΄/01−09−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ. Α΄/25−01−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. 
Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−13) «Κύρω−
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες 
διατάξεις» « και του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ. Α΄/10−01−14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. 
Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. 
Β΄/18−10−12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ. Β΄/3−4−13).

4. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/
τ.Β΄/12−12−12).

5. Την από 23−08−2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
6. Την υπ’ αρ. 8031/3−10−1995 απόφαση της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αχαΐας.

7. Την υπ’ αρ. ΔΑ/38114/25−10−2013 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (ΦΕΚ 1667 τ. B΄), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στον Χα−
ραλαμπόπουλο Κωνσταντίνο άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου, συστεγα−
ζόμενου με τον Παιδικό Σταθμό ιδιοκτησίας του «ΓΥΡΩ 
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ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ», για μία αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότη−
τας δώδεκα (12) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − Χαραλα−
μπόπουλος Κωνσταντίνος».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ομήρου 5, 
στην περιοχή Πλατάνι του Δήμου Πατρέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/167550/Δ5 (6)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−

μιας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 Α, 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, Α, 18 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δια−
τάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/13» και του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (Α,193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

3. Την υπ’ αρ. 10135/ΙΑ./18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ 
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β,3057), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 Υ.Α. (Β,756).

4. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β,3324).

5. Την υπ’ αρ. 1860/18−03−2008 απόφαση της Νομαρχίας 
Αθηνών για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι−
δαγώγησης στην Βενετσάνου − Σούκουλη Ιωάννα.

6. Τις από 16−05−2013 και 06−06−2013 αιτήσεις της εν−
διαφερόμενης με τις οποίες δηλώνεται και ο αριθμός 
των νηπίων.

7. Τις υπ’ αρ. ΔΑ/23135/28−06−2013 και ΔΑ/34150/20−09−
2013 αποφάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΒ/125810 υπουργική απόφαση χο−
ρήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου στην Βενετσάνου Ιωάννα.

9. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β, 1667), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/125810/Δ5/10−09−
2013 (ΦΕΚ 287/Β΄/10−02−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό νηπίων: 

Αντί του εσφαλμένου αριθμού νηπίων «είκοσι ένα (21)» 
στο ορθό «για αριθμό νηπίων είκοσι έξι (26)». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
        Αριθμ. 2022 (7)

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3.  Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομι−
κής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων» (Α΄ 80).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενι−
αίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε−
ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
(9.600,00) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού της Αρ−
χής (ΚΑΕ 0411.01) για το οικονομικό έτος 2014 και ύψους 
δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) ευρώ 
για καθένα από τα έτη 2015 και 2016.

8. Την υπ’ αριθμ. 1725/10−4−2014 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης (ΑΔΑ:ΒΙΗΔΟΞΤΒ−ΔΙ4), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που πραγ−

ματοποιούν την άσκησή τους στο Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου στην ΕΑΑΔΗΣΥ, σε δύο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, 
με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μη−
νών, μετά από αίτηση του ίδιου του υποψήφιου δικηγόρου 
και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 
4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχί−
ζουν τη 15η Μαρτίου και τη 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

γ) Τη μηνιαία αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος 
έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής: 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με 

σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί η ΕΑΑΔΗΣΥ και υποβάλ−
λονται στο πρωτόκολλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, εντός δέκα (10) 
ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα της. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει: α) στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, 
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β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί 
ως ασκούμενος, και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρο−
μική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαρια−
σμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα 
τα πεδία της αίτησης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται 
αντίγραφα τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση κατά την 
οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσι−
μων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, 
η οποία θα διενεργείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ με την παρουσία 
των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων 
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων 
δικηγόρων από 09:00 έως 15:00. Υπεύθυνος τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η αμοιβή 
των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται στο τέλος 
έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, 
με ένταλμα, από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
 (8)
    Ανακλήσεις αποφάσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας 

ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.848/2014/0001185/28−04−2014 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. οικ. 18163/06−08−2010 απόφαση, η οποία δημο−
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1443/
Β΄/06−09−2010), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α΄/24/16−02−2000) 
«Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από 
την τέως Σοβιετική Ένωση», όπως αυτές τροποποιή−
θηκαν με το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄/91/02−
05−2001), με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄/102/01−05−2002), 
με το άρθρο 15 του Ν. 3284 (ΦΕΚ Α΄/217/10−11−2004) και 
με το άρθρο 41 (Θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας) του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ Α΄/263/2008) όπως ισχύουν σήμερα, της 
ομογενούς υπό στοιχεία, (όνομα) ΠΟΛΙΝΑ, (επώνυμο) 
ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ, ον. και επ. πατρός ΙΡΑΚΛΙΪ ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, 
που γεννήθηκε στις 28−06−1942 στο Βίτιαζεβο, Περιοχή 
Ανάπας της Περιφέρειας του Κρασνοντάρ της πρώην 
Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικής Δη−
μοκρατίας και κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, λόγω 
μη προσέλευσης της για ορκωμοσία εντός της ετήσιας 
αποκλειστικής προθεσμίας και λόγω παραίτησης της 
από την αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθα−
γένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.830/2014/0000854/28−04−2014 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. οικ. 2733/22−02−2010 απόφαση, η οποία δημο−
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 243/
Β΄/09−03−2010), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α΄/24/16−02−2000) 

«Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από 
την τέως Σοβιετική Ένωση», όπως αυτές τροποποιή−
θηκαν με το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄/91/
02−05−2001), με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄/102/01−05−2002), 
με το άρθρο 15 του Ν. 3284 (ΦΕΚ Α΄/217/10−11−2004) και 
με το άρθρο 41 (Θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας) του 
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄/263/2008) όπως ισχύουν σήμερα, 
της ομογενούς υπό στοιχεία, (όνομα) ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ, (επώ−
νυμο) ΜΑΒΡΑΪΝΤΙ, ον. πατρός ANTON, που γεννήθηκε 
στις 09−02−1959 στο Μπαλκάσινο, Περιοχή Μπαλκάσινο 
της Περιφέρειας Ακμόλινσκιϊ της πρώην Ρωσικής Σο−
βιετικής Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και 
κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, λόγω της μη προσέ−
λευσης της για ορκωμοσία εντός της ετήσιας αποκλει−
στικής προθεσμίας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.859/2014/0001389/28−04−2014 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. οικ. 18157/06−08−2010 απόφαση, η οποία δημο−
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1443/Β 
706−09−2010), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ−
φωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α΄/24/16−02−2000) «Απο−
κατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την 
τέως Σοβιετική Ένωση», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄/91/02−05−2001), με 
το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄/102/01−05−2002), με το άρθρο 15 
του Ν. 3284 (ΦΕΚ Α΄/217/10−11−2004) και με το άρθρο 41 
(Θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας) του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
Α΄/263/2008) όπως ισχύουν σήμερα, της ομογενούς υπό 
στοιχεία, (όνομα) ΕΛΕΝΑ, (επώνυμο) ΑΝΤΡΟΝΟΒΑ, ον. 
και επ. πατρός ΛΑΖΑΡ ΣΑΜΟΪΛΙΝΤΙ, που γεννήθηκε στις 
20−11−1938 στο Ιλίνσκιϊ, Περιοχή Σέβερσκιϊ της Περιφέ−
ρειας του Κρασνοντάρ της πρώην Ρωσικής Σοβιετικής 
Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και κατοικεί 
στη Ρωσική Ομοσπονδία, λόγω μη προσέλευσης της 
για ορκωμοσία εντός της ετήσιας αποκλειστικής προ−
θεσμίας και λόγω παραίτησής της από την αίτηση για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Αριθμ. 88295 (9)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Παγκρατίου της ΣΤ΄ Αθηνών.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) « 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ. Β΄/
04−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι−
ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και 
άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 
202/τ. Α΄/2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση 
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του 
εμπορίου και της αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανά−
πτυξης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 
173/τ. Α΄/08−08−2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δι−
ατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 69/26−03−14 απόφαση της 2ης Δημο−
τικής Κοινότητας Αθηναίων.

7. Το υπ’ αριθμ. 6498/04−04−14 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας απε−
στάλη το αριθμ. 12/28−03−14 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης − πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής (θέμα E.H.Δ. 
3o) για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παγκρατίου 
της ΣΤ΄ Αθηνών.

8. Το υπ’ αριθμ. 73186/08−04−14 έγγραφό μας, με το 
οποίο αποστείλαμε την ανωτέρω πρόταση του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής στην Υποδ/νση Τροχαίας 
Αθηνών.

9. Το υπ’ αριθμ. 2009/4/74−α'/14−04−14 έγγραφο της 
Υποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών.

10. Το υπ’ αριθμ. 2009/4/54−α'/29−04−14 έγγραφο του 
τμήματος Τροχαίας Καισαριανής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πι−
στώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πα−
γκρατίου της ΣΤ΄ Αθηνών εκ περιτροπής ανά εξάμηνο, 
ως εξής:

• από Νοέμβριο έως Μάιο στην οδό Αρχιμήδους (από 
πλατεία Πλαστήρα έως Δικαιάρχου) και

• από Ιούνιο έως Οκτώβριο στην οδό Πύρου (από 
Βρυαξίδος έως Αινείου).

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, 30 Απριλίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F

(10)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στον ΝΤΑΣΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ.

  Με την υπ’ αριθ. 1172/28−4−2014 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α 4018/1959 
(Α΄ 247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ 23/1992 (Α΄6) του  
Π.Δ 93/1993 (Α'39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 
43), χορηγείται στον ΝΤΑΣΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, 
κάτοικο Τρικάλων άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του 
στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ  
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