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Αρ. Φύλλου 486
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9943
(1)
Καθιέρωση εργασίας για δικαστικούς υπαλλήλους
του Αρείου Πάγου, (δυο του κλάδου γραμματέ−
ων και δυο του κλάδου επιμελητών δικαστηρίων),
οι οποίοι θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου
τους, και κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις
του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγματος, λόγω παραπομπής σε δίκη πρώ−
ην Υπουργού.

Καθιέρωση εργασίας για δικαστικούς υπαλλήλους
του Αρείου Πάγου, (δυο του κλάδου γραμματέων
και δυο του κλάδου επιμελητών δικαστηρίων), οι
οποίοι θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου
τους, και κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις
του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγματος, λόγω παραπομπής σε δίκη
πρώην Υπουργού. ...........................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2015
του προσωπικού που υπηρετεί στην Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση Ηπείρου− Δυτ. Μακεδονίας και συ−
γκροτεί την ομάδα έργου του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα−
Ιταλία» 2007−2013. ..........................................................................
Θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας υπη−
ρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου
και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στο νομό
Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύ−
πτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2015...................
Νέα Ένταξη μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
καταργούμενου Γενικού Τμήματος Θετικών Επι−
στημών σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1816/2014 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. ...........................................
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Πύλο, μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας. ..............
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Πύλου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
ασφαλιστικής του περιοχής στο Περιφερειακό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας. .......................
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός
αναπληρωτή του. ...........................................................................
Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του
Ν. 4224/2013.........................................................................................

1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
2

3

4

5

6

7
8

Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 − 2015» και β) του άρθρου 90
του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβε−
ρνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
− Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης στο Γεν. Γραμματέα, και στους Προϊσταμένους των
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 2895/Β΄).
− Την επιτακτική ανάγκη απασχόλησης τεσσάρων
(4) δικαστικών υπαλλήλων, του Αρείου Πάγου, δυο
(2) του κλάδου γραμματέων και δυο (2) του κλά−
δου επιμελητών δικαστηρίων, πέραν του κανονικού
ωραρίου, και κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις
του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4 του
Συντάγματος, και στο οποίο παραπέμπεται σε δίκη
πρώην Υπουργός.
− Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους μέχρι χιλίων εξακοσίων ευρώ
(1600), ευρώ, περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των
εργοδοτικών εισφορών, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
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0511 του ειδικού φορέα 17−210, του οικονομικού έτους
2015, στον οποίο οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μέχρι δια−
κόσιες σαράντα (240) ώρες, τεσσάρων (4) δικαστικών
υπαλλήλων του Αρείου Πάγου, (δυο (2) του κλάδου
γραμματέων και δυο (2) του κλάδου επιμελητών δικα−
στηρίων), προκειμένου να απασχοληθούν και πέραν του
κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές συνεδριά−
σεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4 του
Συντάγματος, σε διεξαγωγή δίκης πρώην Υπουργού,
και για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 20 ώρες
μηνιαίως για καθένα από τους δικαιούχους.
1. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την αριθμ. 2/803/0022/8−2−99 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω δικα−
στικών υπαλλήλων.
2. Τα δικαιολογητικά, με αντίγραφο αυτής της από−
φασης καθώς και το IBAN του δικαιούχου, τα οποία θα
πρέπει να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού −
Τμήμα Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το σχετικό
έλεγχο και την αναγνώρισης της δαπάνης, είναι τα εξής:
1) κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις τριπλούν, στην
οποία να αναγράφεται για κάθε δικαιούχο, ο Α.Φ.Μ., το
μισθολογικό κλιμάκιο και η κατηγορία καθώς επίσης και η
υπογραφή του δίπλα στο τελικό ποσό, 2) η απόφαση συ−
γκρότησης του υπερωριακού συνεργείου η οποία πρέπει
να προηγείται των ημερομηνιών κατά τις οποίες πραγ−
ματοποιούνται οι υπερωρίες, 3) ημερολόγιο, 4) βεβαίωση
ότι οι δικαιούχοι δεν εργάσθηκαν σε άλλο συνεργείο
υπερωριών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και 5) υπεύ−
θυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.
Επίσης παρακαλούνται οι υπηρεσίες να δίνουν ιδιαί−
τερη προσοχή στο ωρομίσθιο ανάλογα με την κατη−
γορία του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ισχύοντα κάθε φορά νόμο περί εισοδηματικής πολιτικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 11995/227
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2015
του προσωπικού που υπηρετεί στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου− Δυτ. Μακεδονίας και συγκροτεί
την ομάδα έργου του προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα− Ιταλία» 2007−2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27.10.2011).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09.09.1999).
5. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄/6−2−2015).
6. Τον Ν. 4257/2014 ((ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014), άρθρο 56.
7. Την 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013» (ΑΔΑ: Β44ΞΦ−Θ3Β) και την
πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο «Efficient Irrigation
Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban
Landscapes» με το ακρωνύμιο «IRMA».
8. Την από 17.05.2013 συμφωνία συνεργασίας (Partnership
Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των
εταίρων του έργου.
9. Το με αριθμ. 13.11.06 (04.06.2013) Συμβόλαιο συνεργα−
σίας (Subsidy Contract) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου
και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
10. Την με αριθμ. 46496/1318/07.08.2013 απόφαση
Γ.Γ.Α.Δ.Η−Δ.Μ. με θέμα Καθορισμός αποφαινόμενων και
γνωμοδοτούντων οργάνων και συγκρότηση Ομάδας
Έργου για τη συμβασιοποίηση και την υλοποίηση των
Δράσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ−
γου «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural
Cultivations and Urban Landscapes» με ακρωνύμιο «IRMA»
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα− Ιταλία» 2007−2013.
11. Την εγγραφή του έργου «IRMA» στην ΣΑΕΠ318/8, με
κωδικό 2013ΕΠ31880002.
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας λόγω ιδιαι−
τερότητας των έργων Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδα−
φικής Συνεργασίας.
13. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου IRMA.
14. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης
που ανέρχεται το μέγιστο στο ποσό των έντεκα χιλιάδων
και τεσσάρων ευρώ (#11.004€#) θα αντιμετωπιστεί από
πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «1. Staff/Προσωπικό»
του έργου με τίτλο «Efficient Irrigation Management Tools
for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με το
ακρωνύμιο «IRMA» και με κωδικό ΣΑΕΠ: 2013ΕΠ31880002,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες,
και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, προκειμέ−
νου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανά−
γκες των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
και Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου− Δυτ. Μακεδονίας για την εξέλιξη του έργου
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013» και συγκεκριμένα πρόταση
που υποβλήθηκε με τίτλο «Efficient Irrigation Management
Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes»
με το ακρωνύμιο «IRMA».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8

160

ΣΥΝΟΛΟ

8

160
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2. Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα
γίνει με νεώτερες αποφάσεις μας.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημο−
σίευσης της και μέχρι 31.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 4 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 309/2014
(3)
Θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας υπηρε−
σιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου και
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στο νομό Πέλ−
λας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται
από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για το έτος 2015.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 2672/1998
ΦΕΚ 290/τ.Α΄/28−12−1998 «Οικονομικοί Πόροι και άλλες
διατάξεις» όπου ορίζεται ότι οι τέως νομαρχιακές αυτο−
διοικήσεις, με απόφαση του νομαρχιακού τους συμβου−
λίου δύνανται να θεσπίζουν πάγια χορηγήματα καθαριό−
τητας για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών των
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτές (Δ/σεων, αυτοτελών
τμημάτων και αυτοτελών γραφείων).

3. Την με αριθ. 27/22−3−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες στέ−
γασης (με μίσθωση) των περιφερειακών υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών
δαπανών των υπηρεσιών αυτών εξακολουθούν μέχρι
οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσσονται
στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμφωνα και
με την παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 καθώς
και τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 2072/1992 σύμφωνα
με το οποίο το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., OTA, κ.λπ επιτρέ−
πεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες
καθαριότητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν
υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων οργανικών Θέσεων του
οικείου κλάδου ή ειδικότητας.
5. Την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων κα−
θαριστριών (με το άρθρο 33 του Ν. 4024/2011).
6. Το με αριθμ. πρωτ. 2/56119/0026/11 20.2.2012 έγγραφο
Παροχής Απόψεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ−
φωνα με το οποίο οι Περιφέρειες δύνανται να θεσπίζουν
πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας με από−
φαση του Περιφερειακού τους Συμβουλίου εφόσον οι
ανάγκες για καθαριότητα δε μπορεί να καλυφθούν κατ’
άλλο τρόπο [προσωπικό με έμμισθη σχέση εργασίας,
συνεργεία καθαριότητας (αρθ. 37 του Ν. 2072/1992 κ.λπ.).
και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει τη θέσπιση των κάτωθι παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός
και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας στο νομό Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά
έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2015 ως εξής:

Α/Α

Χώροι

Μηνιαίο
Ποσό

Ετήσιο Ποσό

Καθαρίστριες/ώρες

Τ.μ.

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ
(3ος Όροφος)

1.120,00

13.440,00

2 άτομα,
3 ώρες ημερησίως.

περίπου 1.000 τ.μ.

2

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(μισό ισογείου)

500,00

6.000,00

1 άτομο,
3 ώρες ημερησίως.

περίπου 500 τ.μ.

3

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ−
ΩΝ (μισό ισογείου)

500,00

6.000,00

1 άτομο,
3 ώρες ημερησίως.

περίπου 500 τ.μ.

4

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (μισό 2ου ορόφου)

500,00

6.000,00

1 άτομο,
3 ώρες ημερησίως.

περίπου 500 τ.μ.

5

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(μισό 4ου ορόφου)

500,00

6.000,00

1 άτομο,
3 ώρες ημερησίως.

περίπου 500 τ.μ.

2

Γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/Θμιας Εκπ/σης του νομού

960,00

11.520,00

1 άτομο για 6 ώρες
ημερησίως

675 τ.μ.

3

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγ.
Ελέγχου Σκύδρας

300,00

3.600,00

1 άτομο επί 2 ώρες
ημερησίως

175 τ.μ.

4

Γραφεία ΚΕΔΔΥ

600,00

7.200,00

1 άτομο επί 3 ώρες
ημερησίως

302 τ.μ.

5

Γραφεία των Πιστών Εξέταση
Υποψηφίων Οδηγών στην Κρύα Βρύση
και εξωτερικός χώρος

10.200,00

1 άτομο επί 4 ώρες
ημερησίως

60 τ.μ. γραφεία και
60 τ.μ. τουαλέτες
28.000 τ.μ. εξωτε−
ρικός χώρος

ΣΥΝΟΛΟ

850,00

69.960,00
ετησίως
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σημειώνεται ότι η έγκριση έκδοσης πολυετών ανα−
λήψεων οικ. έτους 2015 δόθηκε με την αριθμ. 1241/2014
απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ και ακολούθησε η αριθμ. ΠΚΜ
294625/3257 25−7−2014 (ΑΔΑ:6ΦΔΔ7ΛΛ−Θ1Ψ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης στον Φ.721 ΚΑΕ 1232 έτους 2015
ύψους 70.000,00€ η οποία και θα επικαιροποιηθεί με την
κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1296
(4)
Νέα Ένταξη μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κα−
ταργούμενου Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών
σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε εκτέλεση
της υπ’ αριθμ. 1816/2014 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/24.11.83 τ.Α΄)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011 τ.Α΄)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 100/2013 Π.Δ (ΦΕΚ 135/
5.6.2013 τ.Α΄) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκί−
δας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας − Ίδρυση Σχολής − Ίδρυση
Τμήματος − Συγχώνευση Σχολών −Μετονομασία και Συγ−
χώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμη−
μάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».
4. Την υπ’αριθμ. 20/22−10−2014 πράξη του Συμβουλίου
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 708/13.11.2014 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)
καθώς και την υπ’ αριθμ. 192385/Ζ2/27−11−2014 Διαπιστω−
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την οποία διορίζεται ο Αναστασίου Κωνσταντίνος,
ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
5. Τις αιτήσεις προτιμήσεις των μελών εκπαιδευτικού
προσωπικού του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών
του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και
Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και του Κέντρου
Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
τα οποία καταργήθηκαν.
6. Τις λειτουργικές ανάγκες του νεοιδρυθέντος Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας το οποίο προέκυψε από την συγχώ−
νευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
7. Την υπ’ αριθμ. 3/28−8−2013 (θέμα 23ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που αφορά την
ένταξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.
8. Την υπ’ αριθμ. 1601(α) /30−8−2013 διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που αφορά
την ένταξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.
9. Την από 9.10.2013 αίτηση ακύρωσης του Μασούρου Χρ.
10. Την υπ’ αριθμ. 1816/2014 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά.
11. Την υπ’ αριθμ. 40/10−12−2014 (θέμα 5ο) απόφαση
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά
με την υπ’ αριθμ. 1816/2014 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Το μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του καταργη−
θέντος Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι.
Χαλκίδας, Μασούρος Χρήστος του Γεωργίου, Αναπλη−
ρωτής Καθηγητής, εντάσσεται από 1−9−2013 στο Τμήμα
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 4 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
F
Αριθμ. Υ00/4
(5)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Πύλο,
μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/1989
(ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22−5−1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφα−
ση του Διοικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώ−
νται Γραφεία μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο
και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της
λειτουργίας τους.
2. Την υπ’ αριθμ. 181/Συν.36/29.11.2012 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/6/6.03.2015 από−
φαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία απο−
φασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πύλου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων
επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Περιφερειακό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. 317/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πύλου−Νέστορος, σύμφωνα με την
οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος του Δήμου στην
Πύλο και αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάγιων λειτουρ−
γικών δαπανών του υπό σύσταση Γραφείου.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Πύλου−Νέστορος με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Πύλο, μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας.
2. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γραφεία
Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται με την 090/11/14.03.2013
απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος (ΦΕΚ 780/τ.Β΄/
4.4.2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΗ4691 ΩΓ−ΦΟΒ, Εγκύκλιος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
20/2013). Επίσης, στην υπ’ αριθμ. 2/2014 εγκύκλιο του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (αρ. πρωτ. Υ40/1/09.01.2014, ΑΔΑ: ΒΙ6Μ4691
ΩΓ−ΡΞΕ) ορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 6 Απριλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ20/6
(6)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Πύλου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφα−
λιστικής του περιοχής στο Περιφερειακό Υποκατά−
στημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καλαμάτας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012 «θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη Συν.8/15−2−52 απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ (ΦΕΚ 42/
τ.Β΄/22.2.1952), με την οποία συστάθηκε το Παράρτημα
ΙΚΑ Πύλου.
5. Τις αριθμ. Συν.8/15−2−52 (ΦΕΚ 42/τ.Β΄/22.2.1952), 525/
Συν.36/12.12.61 (ΦΕΚ 26/τ.Β΄/24.01.1962), Συν. 5/8.2.66 (ΦΕΚ
112/τ.Β΄/28.2.1966) και 350/Συν. 42/1.12.94 αποφάσεις του
Δ.Σ. του ΙΚΑ, με τις οποίες καθορίστηκε η ασφαλιστική
του περιοχή.
6. Την αριθμ. 170/Συν. 37/24.10.2013 απόφαση του Δ.Σ.
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Πύλου από 6 Απριλίου 2015.
Οι αρμοδιότητες της ασφαλιστικής του περιοχής, για
το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, μετα−
φέρονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Καλαμάτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 090/5
(7)
Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 090/1/13−
01−2015 απόφασης σχετικά με μεταβίβαση άσκησης
αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και εξουσιο−
δότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υπο−
διοικητές και ορισμός αναπληρωτή του.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/
τ.Α΄/10.11.1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1
του Ν.Δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12.6.1957).
1.2. Του Π.Δ/τος της 11/7/1957 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/15.7.1957),
των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201/τ.
Α΄/27.11.1985) και του άρθρου 37 παρ. 4 του Ν. 2676/1999
(ΦΕΚ 1/τ.Α΄/5.1.1999).
1.3. Την υπ’ αριθμ. 447/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
1.4. Του Π.Δ/τος 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22.5.1989) περί
του «Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.5. Το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
τ.Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».
2. Την 090/1/13.01.2015 (ΦΕΚ 166/τ.Β΄/23.1.2015) απόφασή μας.
3. Την υπ’ αριθμ. 24/7.08.2013, (ΦΕΚ 381/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7.8.2013)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία επαναδι−
ορίσθηκε Διοικητής στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Ροβέρτος Σπυρόπου−
λος του Αποστόλου με τριετή θητεία και την υπ’ αριθμ. Φ.
10021/23683/1362 (ΦΕΚ 385/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9.8.2013) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
με την οποία διορίστηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τρία χρόνια.
4. Την υπ’ αριθμ.Φ.10021/21190/1252/20.9.2013 (ΦΕΚ
470/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.9.2013) απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία
διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Διονύσιος
Πατσούρης του Χαραλάμπους με τριετή θητεία.
5. Την υπ’ αριθμ. 10021/οικ.47558/10259/15.12.14 (ΦΕΚ
819/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19.12.2014), απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία
διορίστηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η Τριανταφυλ−
λίδη Βασιλική του Αθανασίου με τριετή θητεία.
6. Την υπ’ αριθμ. 14395/26.02.15 (ΦΕΚ 86/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2.3.2015),
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων με την οποία διορίστηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ ο Θεωνάς Ιωάννης του Γρηγορίου με τριετή θητεία.
7. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδι−
οτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές
και καθορισμού αναπληρωτή του για την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε/αντικαθιστούμε την 090/1/13.01.2015 (ΦΕΚ
166/τ.Β΄/23.1.2015) απόφασή μας ως εξής:
1) Ι. Στον Υποδιοικητή Θεωνά Ιωάννη:
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιο−
τήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται
η γενική πολιτική του Ιδρύματος:
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Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών.
3. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής.
4. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
5. Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.
II. Στον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη:
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιο−
τήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται
η γενική πολιτική του Ιδρύματος:
Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Παροχών.
2. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.
3. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
4. Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.
5. Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας.
6. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης.
III. Στην Υποδιοικητή Βασιλική Τριανταφυλλίδη
α) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδι−
οτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται
η γενική πολιτική του Ιδρύματος:
Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Τεχνικής Υποστήριξης.
2. Εκμετάλλευσης.
3. Εφαρμογών.
β) Μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει «Με
εντολή Διοικητή» πράξεις και έγγραφα της Διεύθυνσης
Τεχνικής και Στέγασης.
2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περί−
πτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Υποδιοικητή
Θεωνά Ιωάννη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας
τούτου, τον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 129/2/16.2.2015
(8)
Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55 Α΄ του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος.
β) Την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012
«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι−
κών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄
3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση
της με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014
«Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής
1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567).
γ) Το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) και ιδίως το άρθρο 1,
παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
12 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160).
δ) Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα−
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επεν−
δύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάρ−
γηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

ε) Την απόφασή της 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289) «Θέ−
σπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει τα εξής:
1. Να αντικαταστήσει τις διατάξεις της υποπαρα−
γράφου (γ) της παραγράφου 1 του Κεφ. ΣΤ της από−
φασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ 2289/Β/27−8−2014), με
την οποία θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του
Ν. 4224/2013, ως εξής:
«(γ) Επικοινωνία με δανειολήπτες κατά την πρώτη
εφαρμογή του Κώδικα
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α)
(ββ) του Σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η
Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συ−
μπληρώνουν οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή
καθυστέρηση μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημε−
ρών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέ−
ντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να εντα−
χθεί στο στάδιο 2 της ΔΕΚ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:
(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρωμένη την
«Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης»,
(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοι−
χεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιο−
λόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την
αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντή−
ριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση
ΠΕΕ 42/30.05.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του
παρόντος Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, αποστέλλεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της
ταχθείσας προθεσμίας, ειδικά στις περιπτώσεις δανειο−
ληπτών, των οποίων ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργά−
σιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της
κατοικίας που οι ίδιοι διαμένουν, με νομικές διαδικασίες
που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα, η προειδοποιητική
επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου (β)».
2. Διευκρινίζεται ότι:
α) Η πιο πάνω τροποποίηση δεν μεταθέτει την ισχύ
εφαρμογής των λοιπών υποχρεώσεων που συνεπάγεται
η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
για τα ιδρύματα. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβά−
νεται ιδίως η συνεπής τήρηση των διαδικασιών του
Κώδικα, πριν την τυχόν καταγγελία της σύμβασης,
στις περιπτώσεις που δεν γίνει χρήση της μεταβατικής
διάταξης της υποπαραγράφου (γ) του Σταδίου 1 του
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτή
τροποποιείται με την παρ. 1 της παρούσας.
β) Οποιαδήποτε αναφορά σε εκπλειστηρίασμα κα−
τοικίας περιέχεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του
Ν. 4224/2013, τελεί σε κάθε περίπτωση, υπό την επιφύ−
λαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που τυχόν
περιορίζει σχετικές ενέργειες εκ μέρους των πιστωτών.
γ) Από τις διατάξεις του ως άνω Κώδικα δεν εξαιρείται
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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