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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΚΠ/οικ.134 (1)
  Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ 

Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – 
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 

116/Α΄/2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθε−
σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα της 
παρ. 4 αυτού.

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 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

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

5. Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄/2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ11γ/Ο/9/7/19−02−2013 (ΦΕΚ 363/

Β΄/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Αναπρο−
σαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 
Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρα−
σίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιΐας, 
Υδραυλικών και Λιμενικών», και όπως συμπληρώθηκε.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/21−10−2014 (ΦΕΚ 2828/
Β΄/2014) απόφαση του Υπουργού «Αναστολή της υποχρε−
ωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−05−07−01−00:2009 Υποδο−
μή οδοφωτισμού, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−05−07−02−00:2009 Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−
04−09−02−00:2009 Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Εγκύκλιο 22, 
Παράρτημα 2 – Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή «Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα», αποφασίζουμε:

Α. Την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση στο Τιμολό−
γιο Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποι−
ίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών, των παρακάτω 
άρθρων:

60.10.10 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βρα−
χίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP), 
τύπου semi cut−off

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φω−
τιστικού σώματος οδοφωτισμού, με λαμπτήρα Ατμών Να−
τρίου Χαμηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής του 
επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδο−
φωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014 − 
Παράρτημα 2.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμέ−

νου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου 
ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από 
τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων 
στερέωσής του στη στέψη ιστού 

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) 
του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα 
στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώμα−
τος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 
mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των 
φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
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προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προανα−
φερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με το λα−
μπτήρα και το βραχίονά του, ανάλογα με τον αριθμό 
βραχιόνων, τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως 
εξής:

60.10.10.01 Ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.10.02 Ισχύος 180 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς:
60.10.20 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP), 
τύπου semi cut−off

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με λαμπτήρα Ατμών 
Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής 
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέ−
τη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/
24−10−2014, Παράρτημα 2.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμέ−

νου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου 
ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από 
τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων 
στερέωσής του στη στέψη ιστού 

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) 
του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα 
στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος 
τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από 
το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των 
φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προανα−
φερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λα−
μπτήρα και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και 
την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:

60.10.20.01 Ισχύος 70 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.02 Ισχύος 70 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.03 Ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.04 Ισχύος 100 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.05 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως:  
 Αριθμητικώς:

60.10.20.06 Ισχύος 150 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.07 Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
60.10.20.08 Ισχύος 250 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς:
60.10.20.09 Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς:
60.10.20.10 Ισχύος 400 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
 ευρώ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς:
60.10.30 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με λαμπτήρα Μα−
γνητικής Επαγωγής και βραχίονα εγκατάστασής του επί 
του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδο−
φωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, 
Παράρτημα 2.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμέ−

νου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου 
ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από 
τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων 
στερέωσής του στη στέψη ιστού 

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) 
του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα 
στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος 
τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2 
(από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή 
τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των 
φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προανα−
φερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λα−
μπτήρα και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και 
την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:

60.10.30.01 Ισχύος 80 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.02 Ισχύος 80 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.03 Ισχύος 120 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
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60.10.30.04 Ισχύος 120 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.05 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.06 Ισχύος 150 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.07 Ισχύος 200 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.30.08 Ισχύος 200 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φω−
τοεκπομπής (LED) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίο−
να εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/
ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμέ−

νου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου 
ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από 
τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων 
στερέωσής του στη στέψη ιστού 

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) 
του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα 
στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώμα−
τος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 
mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των 
φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προανα−
φερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και 

τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, 
ως εξής:

60.10.40.01 Ισχύος 25 − 50 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.02 Ισχύος 25 − 50 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.03 Ισχύος 50 − 80 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.04 Ισχύος 50 − 80 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.05 Ισχύος 80 − 110 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.06 Ισχύος 80 − 110 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.07 Ισχύος 110 − 150 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.08 Ισχύος 110 − 150 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.09 Ισχύος 150 − 200 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.10 Ισχύος 150 − 200 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.11 Ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 
60.10.40.12 Ισχύος >200 W, με βραχίονα 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)
ευρώ Ολογράφως: 
 Αριθμητικά: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Αριθμ. 
Τιμολ.  Συνοπτική περιγραφή Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα Τιμή Μον.
(€) Παρατηρήσεις

60.10  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

60.10.10
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου χαμηλής 
πίεσης (NaLP) 

60.10.10.01 Ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 320,00

60.10.10.02 Ισχύος 180 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 400,00
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60.10.20
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής 
πίεσης (NaLP) 

60.10.20.01 Ισχύος 70 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 170,00
60.10.20.02 Ισχύος 70 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 250,00
60.10.20.03 Ισχύος 100 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 200,00
60.10.20.04 Ισχύος 100 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 280,00
60.10.20.05 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 220,00
60.10.20.06 Ισχύος 150 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 300,00
60.10.20.07 Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 240,00
60.10.20.08 Ισχύος 250 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 320,00
60.10.20.09 Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 260,00
60.10.20.10 Ισχύος 400 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 340,00

60.10.30
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής 
επαγωγής 

60.10.30.01 Ισχύος 80 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 572,00
60.10.30.02 Ισχύος 80 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 652,00
60.10.30.03 Ισχύος 120 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 587,00
60.10.30.04 Ισχύος 120 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 667,00
60.10.30.05 Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 602,00
60.10.30.06 Ισχύος 150 W, με  βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 682,00
60.10.30.07 Ισχύος 200 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 617,00
60.10.30.08 Ισχύος 200 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 697,00

60.10.40
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) 

60.10.40.01 Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 350,00
60.10.40.02 Ισχύος 25−50 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 430,00
60.10.40.03 Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 506,00
60.10.40.04 Ισχύος 50−80 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 586,00
60.10.40.05 Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 533,00
60.10.40.06 Ισχύος 80−110 W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 613,00
60.10.40.07 Ισχύος 110−150  W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 812,00
60.10.40.08 Ισχύος 110−150  W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 892,00
60.10.40.09 Ισχύος >200  W, χωρίς βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 1.020,00
60.10.40.10 Ισχύος >200  W, με βραχίονα ΗΛΜ−103 τεμ. 1.100,00
B. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F

    Αριθμ. Φ.10035/18679/304 (2)
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. 

− Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρ−
θρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του 

άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαί−
σιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (85 Α΄)

2. Την υπ’ αριθμ. 197/συν.61/08.07.2014 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

3. Την υπ’ αριθμ. 105/συν.24/24.07.2014 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (194 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (141 Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (134 Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (221 Α΄) 
και του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (141 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών (141 Α΄)» (143 Α΄).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 38440/7537/03.11.2014 
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (2972 Β΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 (180 Α΄) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας»

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

11. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε., προ−
καλείται όμως υστέρηση εσόδων στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. η 
οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, εφόσον 
δεν είναι γνωστός ο αριθμός των πολυαπασχολουμένων 
ασφαλισμένων με λιγότερες των 25 ημερών ασφάλισης 
το μήνα που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιοδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι 
λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεω−
τικά στον Ο.Α.Ε.Ε. και στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. με λιγότερες 
από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 
7.4.2014 και εφεξής δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφα−
λιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφά−
λιση του Ο.Α.Ε.Ε. και για όλο το χρόνο της παράλληλης 
απασχόλησής τους.

Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 (179 Α΄) και 
των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΔ, άρθρα 96 − 97, 
του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. (Α.Υ.Ε. 
55575/1479/65, Φ.Ε.Κ. 816 Β΄), η ως άνω υπαγωγή στην 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική.

2. Στους ασφαλισμένους του πρώτου εδαφίου του 
άρθρου αυτού στους οποίους είχε χορηγηθεί εξαίρεση 
από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή 
του Ο.Α.Ε.Ε. έως και τις 6.4.2014 με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι 
τη συμπλήρωση τους από τις διατάξεις του Ν. 4254/2014, 
η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών 
ασφάλισης ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ 
του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014 
και της απόφασης αυτής εξετάζεται μετά τη λήξη της 
χορηγηθείσας εξαίρεσης.

Άρθρο 2

1. Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν 
να έχουν οι παράλληλα απασχολούμενοι στο Ι.Κ.Α. − 
Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., μόνο εφόσον συμπληρώνουν 
25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. για 
όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε φορά η 
παράλληλη απασχόλησή τους.

2. Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημε−
ρών ασφάλισης ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.A.M. δεν εξε−
τάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρό−
σληψη, καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει 
η εργασία και η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Για τους 
ενδιάμεσους μήνες της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της πραγμα−
τοποίησης των 25 ημερών ανά μήνα, για το χρονικό 
διάστημα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία 
του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργί−
ας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας 
ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ 
αποδοχών, ή λόγω απεργίας, με την προϋπόθεση ότι 
−συνυπολογιζόμενων των ανωτέρω − συμπληρώνονται 
25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια 
των περιόδων αυτών. Ειδικά κατά το μήνα Φεβρουάριο 
κάθε έτους και προκειμένου για τους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση 
των 25 ημερών ασφάλισης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό 
ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού.

Άρθρο 3

1. Οι ασφαλισμένοι που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα 
με το άρθρο 2, επιλογής μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − 
Ε.Τ.Α.Μ., υποβάλλουν σχετική δήλωση στον ασφαλιστικό 
φορέα της επιλογής τους καθώς και στον μη επιλεγέντα 
ασφαλιστικό φορέα και στον εργοδότη/ες εντός έξι (6) 
μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κάθε φορά 
δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο 
φορέα.

Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη 
απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει 
μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φο−
ρέα ασφάλισης.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής 
ασφαλιστικού φορέα εντός της εξάμηνης προθεσμίας, 
ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον φορέα 
στον οποίο υπάγεται η μισθωτή απασχόληση ή αυτοα−
πασχόληση την οποία για πρώτη φορά ανέλαβε σε κάθε 
διάστημα παράλληλης απασχόλησης. Εάν προηγείται η 
ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υπο−
χρεωτικός φορέας ασφάλισης το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον 
κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης ο παράλληλα 
απασχολούμενος συμπληρώνει 25 ημέρες ασφάλισης 
στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ.. Εάν προηγείται χρονικά η ανάληψη 
της αυτοαπασχόλησης ο ασφαλισμένος υπάγεται υπο−
χρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε..

3. Στην περίπτωση μεταβολής εργοδότη από παράλ−
ληλα απασχολούμενο που έχει επιλέξει ως υποχρεωτικό 
φορέα ασφάλισης το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και εφόσον μεσο−
λαβεί κενό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα από την 
απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, υποβάλλεται νέα 
δήλωση επιλογής φορέα εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση 
μη υποβολής δήλωσης επιλογής εντός της προθεσμίας 
αυτής, ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 



38806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτω−
ση που ο πολυαπασχολούμενος επαναπροσλαμβάνεται 
από τον ίδιο εργοδότη.

Εάν δεν μεσολαβεί οποιοδήποτε κενό διάστημα από 
την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, ακόμη και από 
διαφορετικό εργοδότη, δεν απαιτείται η υποβολή νέας 
δήλωσης επιλογής φορέα.

Άρθρο 4

1. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστι−
κού φορέα κατά τα ανωτέρω ασφαλίζονται στους φορείς 
ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντι−
στοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης 
της επιλογής τους. Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλο−
γής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι 
οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο 
μπορούσαν να υπαχθούν λόγω της μισθωτής απασχόλη−
σης ή της αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, 
ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υπο−
χρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού 
καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω 
μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.

2. Ο αυτοαπασχολούμενος που είναι παράλληλα και 
μισθωτός, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής 
ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., 
δύναται να ασφαλιστεί προαιρετικά και στον δεύτερο 
μη επιλεγέντα φορέα εντός εξαμήνου από την ανάληψη 
της δεύτερης απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5

Εκκρεμείς την 7.4.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του 
Ν. 4254/2014) αιτήσεις και ενστάσεις ενώπιον των αρ−
μοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την 
ημερομηνία αυτή αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις 
του Ν. 4254/2014 και της Απόφασης αυτής.

Άρθρο 6

Η εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ή του Ι.Κ.Α. 
− Ε.Τ.Α.Μ. αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης 
απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται πα−
ράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει 
η μία εκ των δύο. Για την εξαίρεση από την ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση 
του ασφαλισμένου να αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφά−
λισης του στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. είναι 25 ανά μήνα και ότι 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Ο.Α.Ε.Ε. την τυχόν 
διακοπή της ασφάλισης του στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. καθώς 
και την επαναπρόσληψή του σε άλλο εργοδότη.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από τον Ο.Α.Ε.Ε. 
όπου διαπιστώνεται μετά τη λήξη της ότι ο ασφαλισμέ−
νος δεν συμπληρώνει 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα 
στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. καθίσταται 
υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλ−
ληλης δραστηριότητας που έπεται της τελευταίας χο−
ρηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

Άρθρο 8

1. Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης 
πραγματοποίησης 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα η χο−

ρηγούμενη κάθε φορά εξαίρεση από τον Ο.Α.Ε.Ε. (αρχική 
ή συνέχιση/παράταση αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.

2. Στην περίπτωση συμβασιούχων με σύμβαση μικρό−
τερη του εξαμήνου, και εφόσον προκύπτει η ασφάλιση 
τους στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. για 25 ημέρες ασφάλισης ανά 
μήνα, η χορηγούμενη εξαίρεση από τον Ο.Α.Ε.Ε. είναι 
ίση χρονικά με την διάρκεια της σύμβασης.

3. Η αίτηση του ενδιαφερομένου για συνέχιση της 
ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης του δεν επέχει θέση νέας 
δήλωσης επιλογής φορέα.

Άρθρο 9

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν όλοι 
οι εντασσόμενοι Τομείς στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και στον 
Ο.Α.Ε.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 24916 (3)

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου διοικητικού 
προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 5 “Μεταβατικές διατάξεις”, παρ. 5 β), του 

Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (N. 3528/2007) − Επιλογή προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 149/Α΄/15.07.2014). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντι−
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄/08.08.2013).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) και όπως ισχύει.

4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) και όπως ισχύει.

5. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 26/
Α΄/09.02.2007), και ειδικότερα τα άρθρα 157 έως 162 
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 και 3 του 
Ν. 4275/2014. 

6. Το άρθρο 5 παρ. 1iβ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.6.2006) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999), όπως ισχύει.

8. Τα άρθρα 36 παρ. 1, και 43 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδι−
κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38807

νομοθεσίας που αφορούν στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ, 
και λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1988) και το άρθρο 40, 
παρ. Β4, του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/1990).

9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012).

10. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών» (Α΄ 141)» άρθρο 4 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.08.2012) και 
όπως ισχύει.

11. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (ΦΕΚ 179/Α΄/29.08.2014).

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/25.09.2014 
(ΑΔΑ:Ω4Α2Χ−37Μ) συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των 
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων 
υπηρεσιών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού καθώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
θα λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή 
σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση 
και δε θα καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή απο−
ζημίωση στα μέλη και το γραμματέα του, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Τουρισμού πενταμελές 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβά−
νονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί 
μεταβατικά Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Ν. 4275/2014 και έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν 
γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού, με εξαίρεση την πειθαρχι−
κή ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή 
προϊσταμένων. 

3. Τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού. 

4. Ένα από τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρω−
τής του Προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο 
αναπληρωτής του Προέδρου συμμετέχει ως τακτικό 
μέλος ο αναπληρωτής του. 

5. Ένα τουλάχιστον από τα υπό στοιχείο Α΄ τακτικά 
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον 
υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

6. H θητεία των υπό στοιχείο α΄ μελών του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις της 
περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 
αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει 
με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που 
επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
του Ν. 4275/2014, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσι−
ακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ΥΚ, όπως αντικατα−
στάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4275/2014.

7. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη εκλέγονται με άμεση, κα−
θολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 
684/Β΄/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Η θητεία των υπό στοιχείο β’ μελών του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανου−
αρίου του επόμενου έτους από την συγκρότησής τους. 
Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών αρχίζει 
από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου του έτους 2016. 

9. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουρ−
γείου Τουρισμού. Αναπληρωτής αυτού ορίζεται ο προϊ−
στάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα−
μικού. Η ιδιότητα του εισηγητή, δεν είναι ασυμβίβαστη 
με την ιδιότητα του μέλους.

10. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος, με βαθμό 
τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
με την απόφαση ορισμού των μελών. 

11. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, με−
τέχουν σε αυτό οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

12. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διέ−
πεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων διοίκησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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