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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32807
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14−6−2013).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β) του εδαφίου δ΄ της παρ. 24 του άρθρου 2 του
Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»,
γ) του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
δ) του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
ε) του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ,)»,
στ) του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, κ.λπ.»,

ζ) του άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του
Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχο−
λικό έτος 2012−2013 (ΦΕΚ 171 Α΄)» και άλλες διατάξεις»,
η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄), καθώς και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄),
θ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφο−
ρών με λεωφορεία, κ.λπ.»,
ι) του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄) Τρο−
ποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών
Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
ια) του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107
Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
κ.λπ.»,
ιβ) της αριθμ. Υ48/9−7−12 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οι−
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105),
ιγ) του άρθρου 101 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδι−
κας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις»,
ιε) της 240001/11−6−2013 (Β΄ 1449) απόφασης μας,
ιστ) της αριθμ. 329/3−7−2013 (Β΄ 1655) κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
2. Το αριθμ. 30019/31−7−2014 έγγραφο του Υπ. Εσω−
τερικών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του κεφ.
Α του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449 Β΄/14−6−2013) τροπο−
ποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνι−
ακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής
μικροσυγκοινωνίας, ή θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, η
αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής
του εισιτηρίου.»
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2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του κεφ. Α του άρ−
θρου 2 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η αξία των ΕΜΔ
μπορεί να υπολογίζεται και σε ύψος κατώτερο του 50%
της κανονικής τιμής του εισιτηρίου εφόσον ο συγκοινω−
νιακός φορέας συναινεί προς τούτο. Στους δικαιούχους
δωρεάν μεταφοράς μαθητές αντί των ΕΜΔ μπορούν να
χορηγούνται κάρτες απεριόριστων διαδρομών για τη
διάρκεια του σχολικού έτους με την υπογραφή σχετικής
σύμβασης μεταξύ του συγκοινωνιακού φορέα και της
Περιφέρειας και με κόστος ίσο ή κατώτερο της μετα−
φοράς τους από και προς τη σχολική μονάδα σύμφωνα
με τη διαδικασία των ΕΜΔ.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτω−
ση «γ.» ως εξής: «μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς,
τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδια−
γραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης
μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύ−
σβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος υπολογιζό−
μενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού
μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της
παρούσας.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

MIXΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143360/17214/18−08−2014 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 02/19−03−2014
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Διεύθυν−
σης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται
δεκτή η από 03−05−2012 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΧΡΙΨΙΜΕ, ον. πατρός ΧΡΑΤΣΙΚ, γεν.
03−04−1973 στην Αρμενία, για την απόκτηση της ελλη−
νικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143600/18741/19−08−2014 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’
αριθμ. 23/11−06−2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο−
γράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται δεκτή η από 06−11−2012 αίτηση πολιτο−
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΟΝΙΚΑΣΒΙΛΙ ΙΛΙΑ, ον. πατρός ΝΟΣΡΕΒΑΝ, γεν.
17−04−1961 στη Γεωργία, για την απόκτηση της ελλη−
νικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
F
(3)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 54326/18969/27−8−2014 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1
του Ν.Δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
Ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται
δεκτή η από 26−11−1996 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΖΑΪΤΣΕΒΑ ΟΞΑΝΑ, ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν.
12−6−1968, στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143485/17963/27−8−2014 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθμ. 1/30−1−2014 πρακτι−
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης ΚΡΗΤΗΣ, γίνεται δεκτή η από 25−11−2011
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
ΦΙΟΝΟΒ ΓΚΕΝΝΑΝΤΙΙ, ον. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν.
3−10−1958, στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143502/18037/27−8−2014 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθμ. 4/18−11−2013
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΑΙΓΑΙΟΥ, με τοπική αρμοδιότητα
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από
20−12−2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΣΟΤΙΡΙ ΑΡΜΠΕΝ, ον. πατρός ΚΟΛΙ, γεν. 26−2−1961, στην
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143537/18248/27−8−2014 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’ αριθμ. 1/3−2−2014
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
γίνεται δεκτή η από 24−2−2011 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΝΑΖΑΡΚΕΒΙΤΣ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ, ον. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ,
γεν. 26−7−1973, στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 143705/19078/27−8−2014 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
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Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το υπ’
αριθμ. 83/28−5−2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο−
γράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ,
με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η
από 13−2−2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΣΟΥΛ ΜΑΧΜΟΥΝΤ, ον. πατρός ΜΟΥΝΗΡ,
γεν. 1−8−1985, στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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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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