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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. Δ2Β 1018255ΕΞ2014 (1)
 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ2Δ1168867/12−12−2011 

(ΦΕΚ 2959/Β΄/23−12−2011) διαπιστωτικής πράξης αυ−
τοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων του κλά−
δου Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών κατ’ 
εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
πρωτ. Δ2Δ1132064ΕΞ2012/25.09.2012 πράξη (ΦΕΚ 2736/
Β΄/10.10.2012).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παρα−

γράφων 2 και 9 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄) και του άρθρου 21 του 
Ν. 2690/1999.

2) Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/04−11−2011 
(ΦΕΚ 2619/Β΄/8.11.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών και την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/
οικ.21502/31−10−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄/14−6−1988)
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τις διατάξεις της με αρ. Δ6Α 1153490 ΕΞ2013/8.10.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
(ΦΕΚ 2579/Β΄/11.10.2013).

5) Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 
397513).

6) Την υπ’ αρ. Δ2Β 1170444ΕΞ2013/5.11.2013 πράξη του 
Υπουργού Οικονομικών με την οποία διαπιστώθηκε η 
αυτοδίκαιη απόλυση της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ−
ΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 397513), του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β΄, από 19.10.2013 (ΦΕΚ 1393/
Γ΄/03.12.2013), επειδή συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη 
πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και 
υπερέβη το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας 
της κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1γ του Ν. 
4024/2011.

7) Την υπ’ αρ. Δ2Δ 1168900ΕΞ2011/8046/12.12.2011 πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών με την 
οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξι−
οδοτική διαθεσιμότητα της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ−
ΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 397513), του κλάδου ΠΕ 
Εφοριακών, με βαθμό Β΄, αναδρομικά από 27.11.2011 έως 
την ημερομηνία αποχώρησής της, ήτοι την 19.10.2013 
(ΦΕΚ 1144/Γ΄/23.12.2011), επειδή κατά την ημερομηνία 
αυτή συμπλήρωνε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής 
και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας υπερβεί το 
πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας της κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1γ και 2 του Ν. 4024/2011.

8) Τις υπ’ αρ. 1156793/15.10.2013, 1178574/21.11.2013 και 
1197362/27.12.2013 αιτήσεις της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 397513), με την 
οποίες αιτήθηκε την ανάκληση των ως άνω διαπιστω−
τικών πράξεων και την επαναφορά της στην υπηρεσία, 
επικαλούμενη τη με αρ. 3354/2013 απόφαση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας.

9) Τη πράξη με αρ. πρωτ. Δ2Δ1168867ΕΞ2011/8044/
12.12.2011 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικο−
νομικών (ΦΕΚ 2959/Β/23.12.2011), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. πρωτ. Δ2Δ1132064ΕΞ2012/ 25.09.2012 πράξη 
(ΦΕΚ 2736/Β΄/10.10.2012), με την οποία διαπιστώθηκε η 
κατάργηση οργανικών θέσεων του Εφοριακού κλάδου 
του Υπουργείου Οικονομικών λόγω αυτοδίκαιης απόλυ−
σης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν σε εφαρμογή των διατά−
ξεων των παρ. 1β, 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, 
μεταξύ των οποίων και η θέση της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 397513).

10) Τη με αρ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/
Φ.26.14/756/οικ.21872/04−11−2011 (ΦΕΚ 2619/Β΄/8.11.2011) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατά 
το μέρος που αυτή περιέχει ρυθμίσεις για την αυτο−
δίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμό−
τητα υπαλλήλων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
33 παρ. 1 εδ. γ΄ και παρ. 2 του Ν. 4024/2011, κρίνοντας 

τις τελευταίες μη εφαρμοστέες λόγω αντίθεσής τους 
προς το Σύνταγμα.

11) Την υπ’ αρ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/03−01−2011 (Φ.Ε.Κ. 
46/Β΄/24.01.2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
με την οποία έγινε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντο−
λή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών 
και Τελωνειακών Θεμάτων, στο Γενικό Γραμματέα Πλη−
ροφορικών Συστημάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα−
φείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απο−
κεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Τη μερική ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης 
με αρ. Δ2Δ1168867ΕΞ2011/8044/12.12.2011 του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 
2959/Β/23.12.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
πρωτ. Δ2Δ1132064ΕΞ2012/25.09.2012 πράξη (ΦΕΚ 2736/
Β΄/10.10.2012), κατά το μέρος που αφορά στην κατάργη−
ση της θέσης της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (A.M. 397513), του κλάδου ΠΕ Εφορι−
ακών, με βαθμό Β΄, οπότε οι καταργούμενες θέσεις σε 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1β, 1γ και 2 του αρ. 
33 του ν. 4024/2011 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1β, 1γ και 2 

του αρ. 33 του ν. 4024/2011
Αυτοδίκαιη 
Απόλυση

Προσυνταξιοδοτική 
Διαθεσιμότητα

Κατηγορία Παρ. 1β Παρ. 1γ Παρ. 1γ και 2
ΠΕ 109 33 43 33
ΤΕ 7 1 4 2
ΔΕ 225 25 134 66

ΣΥΝΟΛΟ 341 59 181 101

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 22/2014 (2)
Έγκριση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 
καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Κεφαλληνίας έτους 2014.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 26 παρ. 7β του Ν. 2362/95 «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.». 
β) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως δα−

πανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα» και 
γ) Του άρθρου 12 του Π.Δ. 151/98 «Περί δαπανών στα−

θερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ Α΄/59) «Περί τροποποιήσεως των περί 
καθαρισμού των δημόσιων καταστημάτων διατάξεων».

3. Την απόφαση αριθ. 2062200/6414/0004/1997 (ΦΕΚ 
Β΄ 858/25.9.1997) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του 
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Κράτους και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημο−
σιονομικών Ελέγχων και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως 
και Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

4. Την παράγραφο 10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 95Α΄).

5. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/ 
Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού διαδι−
κασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 
πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτι−
ρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 2 αυτής».

6. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β 
754/1997) «Ορισμός κύριων Διατακτών».

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για 
το έτος 2014 πίστωση στον ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 
1232 για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας ποσού 
2.200,00 ευρώ.

9. Τη σχετική απόφαση 11/3.1.2014 (ΑΔΑ ΒΙ63Η−Ι60) ανά−
ληψης και δέσμευσης πίστωσης ύψους 1,800 € με α/α 
1770 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται συνολική δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού 1.800 €.

11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου 
χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Ν. 
Κεφαλληνίας του Ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο 
ποσό των 180,00 ευρώ από 1.01.2014 έως και 31.10.2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aργοστόλι, 8 Ιανουαρίου 2014 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Σ. ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ
F

    Αριθμ. 2990 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 41766/26−09−13 απόφασης 

«Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικα−
σίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως 
προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρ−
ξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχε−
δίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια 
έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου 241 του ν. 4072/2012 (Β 2589).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β (εδάφιο 2) της 

παραγράφου 5 «Ενισχυόμενες δαπάνες» του άρθρου 3 
«Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του Ν. 3299/2004 «Κίνη−
τρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη 
και την περιφερειακή σύγκλιση» (Α΄/261).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου α (εδάφιο 2) της 
περίπτωσης δ «Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδί−
ων − Χαρακτήρας κινήτρου» της παραγράφου 5 «Προθε−
σμία ολοκλήρωσης Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης επένδυσης» του άρθρου 5 «Προϋποθέσεις, 
περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων» 
του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του 
Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − 
Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες ακινήτων −
Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄/86) όπως τροποποιήθηκαν με την 
παράγραφο 12 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013 «Δι−
αμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄/90).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα −Μεσίτες 
ακινήτων − Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις» ( Α΄/86), όπως ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).

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

7. Το Π.Δ. 178/2000, «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄/165), όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄/153).

9. Την με αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−06−2013 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πανα−
γιώτη Μηταράκη.» (Β΄/1653).

10. Την με αριθμ. 41766/26−09−13 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού 
ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, 
την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουρ−
γίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού 
από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012» (Β΄/2589).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 1 της 
με αριθμ. 41766/26−09−13 απόφασης προστίθεται εδάφιο 
ως ακολούθως:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων 
επανεξέτασης κατά τα ανωτέρω ορίζεται η 28−02−2014».
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της με αριθμ. 41766/26−09−13 
απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. α. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου προσδιορί−
ζεται αθροιστικά από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο 
διανομής της ΔΕΗ και την αντικειμενική βάση με κριτή−
ρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, 
το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς 
και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους που προσφέρει 
ο κάτωθι πίνακας:

  ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ/Β –
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ €/Wp)

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ−Β / 
Trackers (€/Wp)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Mono−poly Thin 

Film

Mono−poly Thin 
FilmΕυρωπαϊκά Κινέζικα Ευρωπαϊκά Κινέζικα

2007

1ο 
εξάμηνο 5,29 4,89 3,99 6,59 6,17 5,28

2ο 
εξάμηνο 4,87 4,50 3,67 6,06 5,68 4,86

2008

1ο 
εξάμηνο 4,48 4,14 3,38 5,57 5,23 4,47

2ο 
εξάμηνο 4,26 3,86 3,23 5,3 4,91 4,28

2009

1ο 
εξάμηνο 3,99 3,53 3,02 4,88 4,42 3,91

2ο 
εξάμηνο 3,52 3,01 2,63 4,40 3,91 3,53

2010

1ο 
εξάμηνο 3,19 2,68 2,37 4,02 3,53 3,22

2ο 
εξάμηνο 2,91 2,63 2,13 3,61 3,34 2,85

2011

1ο 
εξάμηνο 2,56 2,26 1,89 3,21 2,91 2,54

2ο 
εξάμηνο 2,32 2,04 1,71 2,90 2,63 2,30

2012 1ο 
εξάμηνο 1,90 1,85 1,55 2,62 2,38 2,08

β. Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχο−
ρηγούμενο κόστος 0,50 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές 
δαπάνες (οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη, μεταφορές 
κ.λπ. επιλέξιμες δαπάνες).

γ. Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέ−
ρω στοιχεία αυξάνεται κατά 25% για σταθμούς ισχύος 
μικρότερης των 20 KW.

δ. Ως περίοδος υλοποίησης καθορίζεται η περίοδος 
18 μήνες πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύν−
δεσης με τη ΔΕΗ.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 185 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96893/27.11.2013 (ΦΕΚ 3122/

Β΄/9.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ − N31) απόφασης του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
με αντικείμενο το συντονισμό των εθνικών δράσεων 
στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλε−
κτρονική δικαιοσύνη e−law/e−justice» − Ορισμός νέων 
τακτικών μελών και αντικατάσταση της γραμματέως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

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

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

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

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

2) Την υπ’ αριθμ. 96893/27.11.2013 (ΦΕΚ 3122/Β΄/9.12.2013, 
ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ − N31) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την 
οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα 
Εργασίας.

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2406, 2762/20.1.2014 έγγραφο 
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

4) Την ανάγκη ορισμού νέων τακτικών μελών και αντι−
κατάστασης της ορισθείσας γραμματέως της εν θέματι 
Ομάδας Εργασίας.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 96893/27.11.2013 (ΦΕΚ 
3122/Β΄/9.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ − N31) απόφαση ως εξής:

Ι) Προστίθεται ο Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, 
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, ως τακτικό μέλος στην 
Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των 
εθνικών δράσεων στο πλαίσιο των εργασιών της Ομά−
δας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη e−law/e−justice.

II) Στη θέση της Αικατερίνης Παπανικολάου του Γε−
ωργίου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως 
τακτικό μέλος της ιδίας ως άνω Ομάδας Εργασίας η 
Κωνσταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους, υπάλληλος της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώ−
τρια της την Αικατερίνη Παπανικολάου του Γεωργίου, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

II) Χρέη γραμματέα της ως άνω Ομάδας Εργασίας θα 
εκτελεί η Χρυσάνθη Αδαμακοπούλου του Παναγιώτη, 
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Δικηγόρος Αθηνών, στη θέση της Αικατερίνης Παπανι−
κολάου του Γεωργίου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 96893/27.11.2013 (ΦΕΚ 
3122/Β΄/9.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ − N31) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 187 (5)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο την ενσωμάτωση στην 
εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβα−
σης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλ−
ματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέ−
ρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επι−
κοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρ−
χές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας, 
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της 
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του 
πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέ−
διο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

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

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12284/11.12.2013 έγγραφο του Πρω−
τοδικείου Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 183246/20.11.2013 
έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ. 6171/ΑΣ 59298/9.12.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5289/6/122−α΄/
14.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1061/6.12.2013 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

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

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την ενσωμάτωση 
στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικα−
σίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του 
και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και 
με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της 
ελευθερίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 
και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το 
σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Απόστολο Τσουκαλά του Ευσταθίου, Πρωτοδίκη 
Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Καλλιόπη Θεολογίτου του Λεωνίδα, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών,

3. Τατιανή Παπαδοπούλου του Δημοσθένη, Νομικό 
Σύμβουλο Α΄ στο Τμήμα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών, με αναπληρώτρια την Μάρθα Παπαδοπούλου του 
Γεωργίου, Αν. Νομικό Σύμβουλο στο Τμήμα Δημοσίου 
Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών,

4. Χρήστο Τσιτσιμπίκο του Θωμά, Αστυνόμο Α΄ του 3ου 
Τμήματος − SIRENE, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνο−
μικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ−
νομίας και

5. Θεόδωρο Σχινά του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών − 
μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως 
μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής θα εκτελεί η Αναστασία Μανουσάκη 
του Εμμανουήλ, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 186 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104366/11.12.2013 (ΦΕΚ τ. Β΄ 

3265/20.12.2013) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανα−
σύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 
με αντικείμενο τα θέματα οργάνωσης της ελληνικής 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2014» − Ορισμός νέων μελών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 ) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 
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όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 242),

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

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 68028/1.8.2013 (ΦΕΚ 1944/Β/9.8.2013, 
ΑΔΑ: ΒΛΒ1Ω−9ΒΘ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε αρχικώς η Ομάδα Εργα−
σίας με αντικείμενο τα θέματα οργάνωσης της ελληνι−
κής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2014 και την υπ’ αριθμ. 104366/11.12.2013 (ΦΕΚ 
3265/Β/20.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ−3ΓΒ) όμοια, με την οποία 
ανασυστάθηκε και ανασυγκροτήθηκε η ως άνω Ομάδα 
Εργασίας.

3) Την ανάγκη ορισμού νέων μελών στην εν θέματι 
Ομάδα Εργασίας.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 104366/11.12.2013 (ΦΕΚ 
3265/Β/20.12.2013) απόφαση ως εξής:

Ορίζονται νέα μέλη στην Ομάδα Εργασίας με αντικεί−
μενο τα θέματα οργάνωσης της ελληνικής Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Α΄ εξάμηνο του έτους 2014 
οι κάτωθι:

1. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δι−
καστικής Συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

2. Αικατερίνη Παπανικολάου του Γεωργίου, Αναπληρώ−
τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

3. Αλεξάνδρα Λιάκου του Ιωάννη, υπάλληλος της Δι−
εύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διε−
θνών Νομικών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

4. Κωνσταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών 
Διεθνών Νομικών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

5. Πολυξένη Λιαμπότη του Πέτρου, δικαστική υπάλ−
ληλος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αποσπα−
σμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

6. Σοφία Τυλιγάδα του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 104366/11.12.2013 

(ΦΕΚ 3265/Β/20.12.2013) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Αριθμ. 9421 (7)
Ανάθεση έργου στην εταιρεία

«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

( ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997)
και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 
Α΄/3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της παρ. 1 και 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄ 104).

2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997)
και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

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

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

5) Την ανάγκη αναβάθμισης − εκσυγχρονισμού του 
συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του 
Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, απο−
φασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε» την αναβάθμιση−εκσυγχρονισμό του συστήματος 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του Ειδικού 
Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εεφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 9419 (8)

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

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

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

(ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997)
και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/
3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της παρ. 1 και 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄ 104).

2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997)
και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

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

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

5) Την ανάγκη ελέγχου του συστήματος υδροδότησης 
του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε» την αντικατάσταση του κεντρικού υδρομετρητή 
και την τοποθέτηση τοπικών υδρομετρητών στο Διοι−
κητήριο και τις πτέρυγες του Καταστήματος Κράτησης 
Δομοκού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 7631 (9)

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση Α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/ 

1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με 
την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α/
6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπληρω−
θεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275 Α/3−12−1998).

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

5) Το άρθρο 132 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α/11−10−2013) 
για την συγχώνευση των εταιρειών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., 
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

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

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

Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.»τη: Μελέτη, του έργου «Άμεση και πλήρης αποκατά−
σταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη της 
27ης Ιανουαρίου 2014 στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 9416 (10)

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

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

2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997)
και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

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

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

5) Την ανάγκη βελτίωσης των θαλάμων μόνωσης κρα−
τουμένων του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη μελέτη ανακατασκευής των θαλάμων μόνωσης 
κρατουμένων του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002650702140008*

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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