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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/62455 (1)
    Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΙΔ−

ΔΕΚΟ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 3Α, 3Β και 6Δ του Ν. 2362/1995 περί 

Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως ισχύει και του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314) 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016» (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως 

έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου 
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50) και ισχύει,

δ) του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού πα−
ρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. 
και τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 18),

ε) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114),

στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 213) όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 
και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221),

ζ) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 
141), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 
118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152),

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

θ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153),

ι) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134),

κ) της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», (ΦΕΚ Β΄ 
2105),

2. το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 
υπουργικής απόφασης περί μηχανισμού παρακολούθη−
σης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο., 
τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 και για 
τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 607),

3. την αριθμ. 2/2/2012 (ΥΑ/23686/0004), ΦΕΚ Β΄ 809 περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων και Τμημάτων, Διευθύνσεων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

4. το αριθμ. Δ2Τ2.1/7033/21−5−2014 έγγραφο του ΝΠΙΔ−
ΔΕΚΟ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» «Προϋπολογισμός 
2014»,

5. τα αριθμ. 24755/1057/5−5−2014 και 32692/1379/2−6−2014 
έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
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Δικτύων «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014, του φο−
ρέα “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” και αποστολή πινάκων 
εξειδίκευσης των προϋπολογισμών στους εποπτευόμε−
νους φορείς του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» και «Παροχή διευκρινήσεων για τη διαδικασία 
έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, 
του εποπτευόμενου από το Υπουργείο μας φορέα “ΚΤΙ−
ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”» αντίστοιχα.

6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του ΝΠΙΔ−ΔΕΚΟ 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», έτους 2014, τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το με το 
ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών − ESA, έχουν 
ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ: 218.055.458,00
ΕΞΟΔΑ: 180.484.029,00
ΙΣΟΖΥΓΙΟ: 37.571.429,00
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 

αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γε−
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις λοιπές 
ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από 
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το 
σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 F
      Αριθμ. 2/61334/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−

λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικού ποσού 
1.600.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄),
(β) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1,
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

(δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και

μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας. Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009),

(ε) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ−
γών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α΄/2012),

(στ) την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Στα−
ϊκούρα.

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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).

5. Το από 16−07−2014 αίτημα της τράπεζας Alpha Bank.
6. Την από 31−07−2014 συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Alpha Bank.
7. Την αριθμ. 17/11−08−2014 απόφαση Διυπουργικής Επι−

τροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.
8. Το αριθμ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της 

Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος 

και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) 
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμε−
τοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του 
Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οι−
κονομίας.

9. Την αριθμ. 3437/01−08−2014 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000915ΕΞ2014/03−07−2014 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ−
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με το 
Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 1821/Β΄/03−07−2014) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 31/12/2014.

11. Τη με αριθμ. C(2014) 4377/26−06−2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Την αριθμ. ΓΔΟΠ0000999 ΕΞ2014/25−07−2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2025/25−07−2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών για την ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του Ν. 3723/2008.

13. Τη με αριθμ. 2/36371/0025/16−05−2014 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικής 
ονομαστικής αξίας 1.600.000.000 ευρώ διάρκεια τρι−
ών (3) μηνών, σε αντικατάσταση του τίτλου με ISIN 
XS 1067446028, ονομαστικής αξίας 2.557.000.000 ευρώ. 
διάρκειας τριών (3) μηνών και λήξεως 15−08−2014, βά−
σει της με αριθμ. 2/36371/0025/16−05−2014 υπουργικής 
απόφασης σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός 
Σταδίου αρ. 40.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
13.08.2014, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής 
αξίας 1.600.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 18.06.2014 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 21.07.2014. στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλ−
λων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 16.000 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομο−
λογίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 
3μήνων πλέον περιθωρίου 12% ετησίως. (δ) ημερομηνία 
λήξης: περί την 13 Νοεμβρίου 2014 και (ε) αρ. ISIN XS 
1090434785.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 13 Αυγούστου 
2014.



28666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−

tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means Alpha Bank S.A. with registered 

office at 40 Stadiou Street, Athens
Debt Obligations means any obligation arising from an is−

sue, under law 3156/2003, on or about 13.08.2014, of bonds 
of an aggregate amount of euro 1.600.000.000 pursuant to 
the provisions of a programme established on 18−06−2014 
and Final Terms dated on or about 21−07−2014 including, in−
ter alia the following: (a) number and form of bonds: 16,000 
bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest 
rate: floating rate 3 month EURIBOR plus 12% per annum; 
(d) maturity date: on or about 13 November 2014; (e) ISIN 
code XS 1090434785; and

Execution Date means 13 August 2014
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυ−
μα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
5209/Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών και το με αριθμ. 3437/01−08−2014 έγγραφο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 1.600.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι−
ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, 
το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
      Αριθμ. 2/62969/0022 (3)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργα−

σίας έξι (6) μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοι−
κητικού (Δ1) του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υποστήριξη στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
για το β΄ εξάμηνο του 2014.

  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 τροποποιή−
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄) και του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α΄/107).

3. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012).

4. Την αριθμ. 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.

5. Το αριθμ. Δ1Α1061027 ΕΞ2014/10−4−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού (ΔΙ) όπως τροποποιήθηκε με το 
αριθμ. Δ1Α1112456ΕΞ2014/31−7−2014 όμοιο, περί ανάγκης 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης σε έξι (6) 
μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανι−
κές θέσεις, και παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υπο−
στήριξη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα 
αυξημένες υποχρεώσεις και το φόρτο εργασίας του εν 
λόγω Γραφείου.

6. Τις αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ0027346/11−7−2014 απόφαση δέ−
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Οικονομικής Διοίκησης.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300€) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−180 και ΚΑΕ 0511, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε έξι (6) μόνιμους υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού (Δ1) του Υπουργείου Οικονομικών, οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υποστήριξη 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
για εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας και 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής σε 
ΦΕΚ και έως 31−12−2014.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και 
ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1), με την 
οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά 
υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα 
βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (4)
          Στην αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−7−2014 απόφα−

ση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του 
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Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση εξου−
σιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Δι−
ευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων 
και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους 
Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», που δημοσιεύ−

θηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2153/6−8−2014, επιφέρεται η παρακάτω 
διόρθωση:

Στην πρώτη σειρά της παραγράφου 3 του προοιμίου, 
σελ. 27005 του ΦΕΚ:

από το εσφαλμένο: «... ΕΞ 2013/8−101−2013 ...»,
στο ορθό: «... ΕΞ 2013/8−10−2013 ...».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών/
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022912708140008*

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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