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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1811
21 Αυγούστου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το μό−
νιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό της Ελλη−
νικής Αστυνομίας/Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, για το χρονικό διά−
στημα από 1−9−2015 μέχρι 31−12−2015. ..........................

1

Τροποποίηση της αριθμ. 3221.2/4/99/23−6−1999 απόφα−
σης YEN «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίη−
σης των υλικών, των μέσων και του προσωπικού
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την αντιμετώπιση περιστατικών
ρύπανσης της θάλασσας», όπως ισχύει. .................. 2
Θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύ−
σεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ). ............................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8004/8/285νδ
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασία, για το μόνιμο και
το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο−
μίας/Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, για το χρονικό διάστημα από 1−9−2015
μέχρι 31−12−2015.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του N. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε−
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 τ.Α΄/24−3−2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄)», όπως αντικαθι−
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85 τ.Α΄) και με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων…..».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ τ.Α΄− 274) «Περί
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» και ιδίως το
άρθρο 4 παρ. 3 α΄ και β΄:
“Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό,
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των
Αστυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής
της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης
εργασίας:
α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που
υπηρετεί όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι
απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των
Υπηρεσιών αυτών.
β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότη−
τάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι
και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε
ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδο−
μάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή διοικητή ή
διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της
προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας’’.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες δια−
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Π.δ. 178/2014
«Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ
281 τ.Α΄)».
6. Το Π.δ. 24/27−1−2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων.» (ΦΕΚ 20 τ.Α΄/27−1−2015).
7. Το Π.δ. 25/27−1−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/27−1−2015).
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8. Την υπ’ αριθμ. Υ5 από 27−1−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204 τ.Β΄/27−1−2015).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ97 από 20−2−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ιωάννη Πανούση» (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27−2−2015).
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση (ΦΕΚ 215 τ.Β΄/
5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 2/95312/ΔΠΓΚ/12−12−2014 από−
φαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ−
νησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
13. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1−9−2015
έως 31−12−2015, ποσού εβδομήντα χιλιάδων επτακοσί−
ων εξήντα ευρώ (70.760,00 €) περίπου, που θα καλυ−
φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511
και εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι
ευρώ (77.696,00 €) περίπου που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0512 του προϋπο−
λογισμού εξόδων έτους 2015 της Ελληνικής Αστυνομίας
Ε.Φ.43−110.
15. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξη−
μένες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του προ−
σωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, τόσο
στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των υπαλλή−
λων του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου Πολιτικού Προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, που μπο−
ρεί να εργάζεται υπερωριακά, για το χρονικό διάστημα
από 1−9−2015 μέχρι 31−12−2015 ως εξής:
Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
α) 17 άτομα επί 20 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί
4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων τριακοσίων
εξήντα (1.360).
β) 152 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εννέα χιλιάδων
εκατόν είκοσι (9.120).
Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
α) 17 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων ογδόντα
οκτώ (1.088).
β) 116 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
επί 4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών επτά χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (7.424).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Αριθμ. 2262.1/131/2015
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 3221.2/4/99/23−6−1999 απόφασης
YEN «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των
υλικών, των μέσων και του προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της
θάλασσας», όπως ισχύει.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 5 της αριθ. 3221.2/4/99/23−06−99
απόφασης ΥΕΝ «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποί−
ησης των υλικών, μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. κατά
την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασ−
σας» (Β΄ 1372) όπως ισχύει κάθε φορά.
β) του άρθρου 12 του Ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 55/1998 «Προ−
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (Α΄ 58),
γ) την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994
«Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162),
δ) το Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, κύρωση Δασικών χαρ−
τών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182),
ε) το Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) όπως
ισχύει,
στ) του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ζ) το Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Α΄ 170),
η) το Π.δ. 1/2014 «Τροποποίηση των διατάξεων του β.δ.
160/1970 “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος”»
(Α΄ 1),
θ) της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
2) Την αριθ. 1329.2/1611/11−10−2011 κοινή υπουργική
απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που αφορά την
αναπροσαρμογή κοστολογήσης διάθεσης μέσων και
παροχής υπηρεσιών από το Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ σε τρίτους
(Β΄ 2470).
3) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζου−
με:
Άρθρο 1
Τα στοιχεία των πινάκων της παραγράφου 4 της
αριθ. 3221.2/4/99/23−06−99 απόφασης ΥΕΝ «Καθορι−
σμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλικών, των
μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την
αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασ−
σας» (ΦΕΚ 1372 Β΄), όπως ισχεύει, τροποποιούνται
ως κατωτέρω:
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ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ. − ΕΛ. ΑΚΤ

ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
(ΕΥΡΩ)

1.

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

237,00

2.

Φορτηγά/γερανοφόρα οχήματα

201,00

3.

Περονοφόρα

51,00

4.

Περιπολικά οχήματα συμβατικού τύπου

43,00

5.

Περιπολικά οχήματα τύπου JEEP 4χ4

74,00

6.

Μοτοσυκλέτες

23,00

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ. − ΕΛ. ΑΚΤ.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ

ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
(ΕΥΡΩ)

1.

ΠΑΘ

3.721,00

2.

Περιπολικά ανοικτής θαλάσσης (Κατηγορία ΑΙ)

2.158,00

3.

Παράκτια περιπολικά σκάφη (Κατηγορία ΑΙΙ)

845,00

4.

Ταχύπλοα περιπολικά σκάφη πνευστού τύπου με πολυεστερική γάστρα (Κατηγορία
AΙΙI)

68,00

5.

Βοηθητικά σκάφη (Κατηγορία Ε)

36,00

6.

Αντιρρυπαντικά σκάφη (Κατηγορία ΓΙ)

664,00

7.

Ναυαγοσωστικά (Κατηγορία ΒΙ)

852,00

8.

Πολλαπλής χρησιμότητας (Κατηγορίες ΔΙ και ΔΙΙ)

2.614,00

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ. − ΕΛ. ΑΚΤ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ. − ΕΛ. ΑΚΤ.

ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
(ΕΥΡΩ)

1.

Μονοκινητήρια αεροσκάφη

1.119,00

2.

Δικινητήρια αεροσκάφη

3.560,00

3.

Δικινητήρια ελικόπτερα

4.850,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ − ΥΛΙΚΑ − ΜΕΣΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ. − ΕΛ. ΑΚΤ

ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
(ΕΥΡΩ)

1.

Καταδυόμενη αντλία βαρέως τύπου (πλήρης)

340,00

2.

Συσκευές ψεκασμού διασκορπιστικών ουσιών πετρελαίου (πλήρεις)

14,00

3.

Συσκευές πλύσης ακτών/εξοπλισμού

11,00

4.

Αντλητικά συγκροτήματα μετάγγισης φορτίου δεξαμενόπλοιων ή κοχλιωτές αντλίες
ανάκτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων υψηλού ιξώδους

228,00

5.

Συσκευές ανάκτησης πετρελαίου από την επιφάνεια της θάλασσας (SKIMMERS)
(πλήρη)

57,00
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6.

Αντλητικά συγκροτήματα δημιουργίας κενού

57,00

7.

Πλωτό φράγμα ανοικτής θαλάσσης πνευστού τύπου (ανά τρέχον μέτρο και 24−ωρο)

21,00

8.

Πλωτό φράγμα συμβατικού τύπου (ανά τρέχον μέτρο και 24−ωρο)

11,00

9.

Απορροφητικά/προσροφητικά υλικά (ανά χιλιοστόγραμμο βάρους)

19,00

10.

Χημικές διασκορπιστικές ουσίες πετρελαίου (ανά λίτρο)

9,00

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2015
Ο Αρχηγός Λ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 61247
(3)
Θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσε−
ως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Αχαρ−
νών 29, σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
την επωνυμία «Λoγαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων
Επαρχιών (ΛΕΔΕ)».
3. Την με αριθμ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256) όπως
ισχύει.
4. Την με αριθμ. Υ56/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Φωτίου» (Β΄ 253).
5. Τo με αριθμ. πρωτ. 89/20−3−2015 έγγραφο της Ολο−
μέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ−
λάδος, στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της
για τη θέσπιση εισφοράς υπέρ του εν λόγω σωματείου.
6. Την από 9−1−2014 αναλογιστική μελέτη για τη βιω−
σιμότητα του φορέα, που διενεργήθηκε με βάση την με
αριθμ. 250/9−11−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε και

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία
θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι − μέλη του που ανή−
κουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην
αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων
διαδικασία.
Η εισφορά αυτή είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικα−
στική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, ισόποσο με το
προβλεπόμενο για το Ταμείο Προνοίας – Υγείας του
Ε.Τ.Α.Α. ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενί−
σχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.), όπως
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων.
Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1−9−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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