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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
& ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (∆11) 
ΤΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ  
& ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (γ) 

 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του  
            πίνακα διανοµής 

  
Ταχ. ∆/νση     : Ιπποκράτους 196-198 
Ταχ. Κώδ.       : 11 471 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  :  ∆.Βεκόπουλος  
                         Ε.∆ηµοπούλου       
Τηλέφωνο       : 210 3820695  
FAX                : 210 3820364 
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ΘΕΜΑ:  ∆ηµοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιµολόγια    
            Οικοδοµικών Έργων» και «∆ιορθωτικές Επεµβάσεις στα Τιµολόγια    
            Οικοδοµικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. 

1.  Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω 
αποφάσεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.: 

α. ∆11γ/O/2/5/2-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1656/Β΄/23-6-2014) «Προσθήκη Άρθρων στα Τιµολόγια 
Οικοδοµικών Έργων», και  

β. ∆11γ/Ο/11/5/27-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1913/Β΄/15-7-2014) «∆ιορθωτικές Επεµβάσεις στα 
Τιµολόγια Οικοδοµικών Έργων» 

2. Των εγκυκλίων αυτών να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την  εφαρµογή τους. 

Οι εγκύκλιοι αυτοί να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 
Ανακοίνωση:  
1. Γραφείο κ.Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
2. Γραφείο  κ.Γεν.Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 
3.  Γραφείο  κ.κ.Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 
 

 
 

Κοινοποίηση: 
1. ∆/νση Πληροφορικής  (για την ανάρτηση στην   
                                       ιστοσελίδα) 
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Εσωτ. ∆ιανοµή: 
1. ∆11γ  
2. Χρον.Αρχείο 
3. κ.Β.Αγγελάκη 
4. κ.∆.Βεκόπουλο 
5. κα.Ε.∆ηµοπούλου 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 

∆11
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆11
ΓΕΝ.∆/ΝΤΗΣ 

    

 
 
 
 

   

Ε.∆ηµοπούλου Β.Αγγελάκης Β.Αγγελάκης  
 



 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1913
15 Ιουλίου 2014

24169

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυή σεων 

με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2014. ................. 1
Επιβολή φόρων στον THOMANIKU ALQI του MITRO 

στην τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ. .... 2
Κατανομή προσωπικού σε φορείς Υπουργείου Ερ−

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από 
τους επιτυχόντες της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκή−
ρυξης. ....................................................................................................... 3

Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομι−
κών Έργων. .......................................................................................... 4

Τροποποίηση Άρθρων του Εκκλησιαστικού Ιδρύμα−
τος (Ν.Π.Ι.Δ.) της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ19Β 5015290 ΕΞ 2014 (1)
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων 

με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14−11−1975 

Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μετα−
φοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε 
με το Νόμο 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α΄/5−2−1980).

2. Την αριθμ. Τ. 1861/34/Β0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 
836/Β΄/12−5−2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρη−
σης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων 
TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρό−
ποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα 
τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: 
«Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιω−

μάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου 
TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοι−
νοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος 
με Απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5−8−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 
1691/Β΄/22−8−2008), «Περί ανάθεσης−εξουσιοδότησης του 
δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR 
στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
(ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19−12−2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης 
με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητι−
στών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 
22−12−2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών.

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018919 ΕΞ 2013 AYO (ΑΔΑ: 
ΒΕΖΡΗ−8ΨΡ, ΦΕΚ 1303/Β/30−5−2013) «Διατίμηση δελτίων 
TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το 
οικονομικό έτος 2013».

6. Τα με αριθμ. πρωτ. Α9/1365/19−7−2013 και Α8/1/2047/ 
15−11−2013 έγγραφα της ΟΦΑΕ, με τα οποία υπεβλήθησαν 
αντίστοιχα ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρή−
σεως έτους 2012, ο προϋπολογισμός για το έτος 2014 
και αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το 
διεθνή οργανισμό IRU. 

7. Τον προϋπολογισμό του 2014, στον οποίο εμφανί−
ζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR και των 
μεμονωμένων εγγυήσεων αλλά αυξημένη η τιμή πώλη−
σής τους.

8. Την με αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013ΑΥΟ (ΑΔΑ: 
ΒΕΖΕΗ−Τ7Δ, ΦΕΚ1303/Β730−5−2013 με την οποία τροπο−
ποιήθηκε η αριθμ. πρωτ. Τ1861/34/Β0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ 
(ΦΕΚ 836/Β΄/12−5−2008, με: α) την συμπλήρωση της παρ.1 
του άρθρου 5 αυτής με το εδάφιο «δ) Αντίγραφο κίνη−
σης του, προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της παρούσας, 
ειδικού έντοκου λογαριασμού για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, από το οποίο θα αποδεικνύεται η ύπαρξη 
ολόκληρου του ποσού του αποθεματικού (συμπεριλαμ−
βανομένων όλων των προηγούμενων ετών).» και την 
προσθήκη παραγράφου 1α «Σε περίπτωση μη κατάθεσης 
του ποσού του αποθεματικού όλων των προηγούμενων 
ετών η τιμή των δελτίων TIR θα παραμένει η ίδια» και 
β) την τροποποίηση του άρθρου 8 ««Τα ποσοστά των 
περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
τροποποιούνται σε «90%» και «10%» αντίστοιχα»».
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9. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει 
αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω αναφερόμενου έντο−
κου λογαριασμού.

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24−9−2012 (ΦΕΚ 2574/
Β΄/24−9−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυ−
ραγάνη».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/28−1−2013) 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23−12−2013 (ΦΕΚ 3317/Β΄/ 
27−12−2013) κοινή απόφαση του και Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR 
και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονο−
μικό έτος 2014, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
− 20φυλλο δελτίο TIR: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ ανά 

τεμάχιο.
− 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ 

ανά τεμάχιο.
− 4φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα δύο (52) ευρώ ανά τε−

μάχιο.
β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
− Περιορισμένης ισχύος: Είκοσι έξι (26) ευρώ.
− Απεριορίστου ισχύος: Είκοσι επτά (27) ευρώ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
(2)

Επιβολή φόρων στον THOMANIKU ALQI του MITRO 
στην τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.

Με την αριθμ. 351/2010/2014/27−06−2014 ΚΑΤΑΛΟΓΙ
ΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31, 142 
παρ. 3 και 150§3 εδ. β΄ του ν. 2960/2001, καταλογίζουμε 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σε βάρος του παρα−
λήπτη στη ΔΕΦΚ 8863/05−07−2014 THOMANIKU ALQI 
του MITRO, με δηλωθείσα διεύθυνση Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ 16 
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ και νυν αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 076179454 και ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Α403694, 
το ποσό ύψους 16.077,00 € (δεκάξι χιλιάδων εβδομήντα 
επτά ευρώ) που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες φόρους, 
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός 
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER JAGUAR με αριθμό 
πλαισίου SAJAA86R96TH03744, που συνίσταται στον 
τελωνισμό του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών 
στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα 
να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ 

Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/401/14403 (3)
Κατανομή προσωπικού σε φορείς Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τους επιτυ−
χόντες της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4210/2013 «Ρυθ−
μίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
254/Α΄/2013).

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.80424/11950/1667/6−6−2014 (ορθή επα−
νάληψη) έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή διοριστέων των κατηγοριών TE και ΔΕ 
της 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι επανα−
προσλαμβάνονται κατόπιν της απόλυσής τους σε συμ−
μόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4210/2013, σε φορείς 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, ως εξής:

Ι. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
• Ένα (1) άτομο σε θέση TE Διοικητικού Λογιστικού 

(Αθήνα)
• Ένα (1) άτομο σε θέση TE Διοικητικού Λογιστικού 

(Πειραιά
II. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα−

ζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ)
• Ένα (1) άτομο σε θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

(Αθήνα)
III. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
• Ένα (1) άτομο σε θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

(Κιλκίς)
• Ένα (1) άτομο σε θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

(Ιωάννινα)
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει μετά την ολοκλή−

ρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του δια−
γωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ 
στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. Δ11γ/Ο/11/5 (4)
Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών 

Έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 «Κύ−

ρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/2008) και ειδικότερα της 
παρ. 4 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας 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 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 
(ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

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

5. Τις διατάξεις των Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) 
και Π.Δ. 340/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κλπ» 
(ΦΕΚ 135/A΄/1990), όπως ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29−11−1990 κοινή υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο−
γραφών» (ΦΕΚ 746/Β΄/1990).

7. Την υπ’ αριθμ. Δ11γ/Ο/9/7/19−02−2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού «Αναπροσαρμογή και συμπλή−
ρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλι−
κών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρο−
μηχανολογικών Εργασιών Οδοποιΐας, Υδραυλικών και 
Λιμενικών» (ΦΕΚ 363/Β΄/2013), και

8. Την υπ’ αριθμ. Δ11γ/Ο/3/20/20−03−2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού «Διορθωτικές επεμβάσεις στην 
απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων 
Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 
Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Ερ−
γασιών Οδοποιΐας, Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ 639/
Β΄/2013), αποφασίζουμε:

Α. Τη διόρθωση στο Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων 
των παρακάτω άρθρων:

79.70 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά 
υλικά (cool materials) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυ−

χρών υλικών (cool materials), υψηλής ανακλαστικότητας, 
συνοδευομένων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών 
μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβο−
λία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 
903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέ−
ρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφα−
νειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων του τε−
λικού χρώματος (υλικά − μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
79.70.01   Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντι−

μουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρό−
τερο από 0,2 W/mK. 

 ΕΥΡΩ
79.70.02  Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυ−

χρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής 
υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic).

 ΕΥΡΩ 
79.70.03  Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυ−

χρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής 
βάσεως (elastomeric pure acrylic).

 ΕΥΡΩ
79.70.04  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate). 
 ΕΥΡΩ 
79.70.05  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

στυρένιο−ακρυλικής βάσεως 
 ΕΥΡΩ 
79.70.06  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

βάσεως ακρυλικής−σιλοξάνης (acryl−siloxane).
 ΕΥΡΩ 
79.70.07  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

βινυλικής βάσεως 
 ΕΥΡΩ 
79.70.08  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύ−
τερο των 500 μικρών. 

 ΕΥΡΩ 
79.70.09  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού 

τσιμεντοειδούς βάσεως, ενός ή δύο συστατι−
κών, σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών. 

 ΕΥΡΩ 

79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώ−
ρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών 
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρο−

μιών και πλατειών με τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά 
υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 
30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου. 

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντο−
πλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδε−
ται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή 
τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή 
επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής 
τσιμεντόπλακες. 

Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακό−
στρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές 
υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με 
σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επι−
φάνεια της πλάκας. 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση 
με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές 
πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται 
μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών 
της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται 
από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες 
πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακο−
λούθου πίνακα:
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Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία

(SR)

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσμα

(SRNIR)

Αρχικός συντελεστής 
εκπομπής 

στο υπέρυθρο 
(Infrared Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις 
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής 
στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κ.λπ.) οι εργαστηρι−
ακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς 
και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικρο−
ϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

ΕΥΡΩ

79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν 
ψυχρά υλικά (cool materials) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες 

ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή. 
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με 

ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη 
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβολίθους. 

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι 
θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία

(SR)

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσμα

(SRNIR)

Αρχικός συντελεστής 
εκπομπής στο υπέρυθρο 

(Infrared Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές 
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής 
στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371. 
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Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικρο−
ϋλικά επί τόπου και την εργασία, 

ΕΥΡΩ
79.82 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες που περιέχουν φωτοκατα−

λυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες, 

περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά, διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου. 
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με 

ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη 
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 

Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές 
υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με 
σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές πλα−
κοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρα−
κτηριστικών της επίστρωσης.

Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες 
πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Πίνακας. Ελάχιστες ψυχρές επιδόσεις λευκών ή εγχρώμων τσιμεντόπλακων βασισμένων 
σε τεχνολογία ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων

Αρχικός συντελε−
στής ανακλαστικό−
τητας στην ηλιακή 

ακτινοβολία
(SR)

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσμα

(SRNIR)

Αρχικός συντελεστής 
εκπομπής στο 

υπέρυθρο 
(Infrared Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των τσιμεντοπλακών θα εξασφαλίζονται με επιφανειακή επεξεργασία ετοιμων 
πλακών, με χρήση συστήματος φωτοκαταλυτικών υλικών (υποστρώματος για την δημιουργία υδρόφοβης επι−
φάνειας και τελικής φωτο−καταλυτικής στρώσης με ικανότητα διείσδυσης στο υπόβαθρο), ή άλλη μέθοδο που 
εφαρμόζεται από τον προμηθευτή των πλακών.

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις 
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159), του συντελεστή εκπομπής 
στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371) και της φωτοκαταλυτικής ικανότητας του δομικού 
υλικού έναντι του μονοξείδιου του αζώτου (με βάση τα Πρότυπα ISO 22197−1 ή JIS R 1701−1).

Κριτήριο αποδοχής των τσιμεντοπλακών φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας είναι η επίτευξη μείωσης των οξειδίων 
του αζώτου (ΝΟx) σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικρο−
ϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

ΕΥΡΩ
Β. Τα ανωτέρω άρθρα εφαρμόζονται και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η από−

φαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί προς δημοσίευση ή θα υπογραφεί 
αντίστοιχα, έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
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Αριθμ. απόφ. 5 (5)
Τροποποίηση Άρθρων του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος 

(Ν.Π.Ι.Δ.) της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου 
και Σφακίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην 
Β΄ Έδρα Αυτής, το Φουρφουρά του Δήμου Αμαρί−
ου του Νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με την επωνυμία 
«Κέντρο Πολιτιστικό και Κοινωνικό Αμαρίου − Ο Άγι−
ος Νεκτάριος», του οποίου η ίδρυση και ο Οργανι−
σμός Λειτουργίας του, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2465/
17−12−2009, τ.Β΄ και τροποποιήθηκε μερικώς και δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1327/30−5−2013, τ.Β΄.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» (ΝΠΙΔ)
(συνεδρίαση 26ης Ιουνίου 2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Την εντολή της αγάπης του Ιδρυτού της Εκκλησίας 

μας Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, 
προς όλους και ιδιαίτερα προς τους Ποιμένες της Εκ−
κλησίας Του, και μάλιστα υπέρ πασχόντων, εμπεριστά−
των και αδυνάτων.

2. Την απ’ αιώνων φροντίδα της Εκκλησίας, για την 
τέλεια ανάπτυξη της προσωπικότητας του Ανθρώπου, 
ως «Εικόνος του Θεού» και μάλιστα για την κατά Χριστό 
Παιδεία, για την ανάπτυξη της γνώσης και την απόκτηση 
της αληθινής σοφίας και της αρετής.

3. Το γεγονός ότι η Μητροπολιτική Περιφέρειά μας 
έχει ανάγκη επισήμων, συντονισμένων και συγχρόνων 
Κέντρων και Μονάδων τόσο, για την πολιτιστική, μορφω−
τική και πνευματική ανάπτυξη του Λαού Της και μάλιστα 
των Νέων, όσο και για την αντιμετώπιση των πολλών 
και ποικίλλων κοινωνικών προβλημάτων, που συνεχώς 
αυξάνονται.

4. Το άρθρο 20, παραγρ. 2 του υπ’ αριθμ. 1/1969 Κανο−
νισμού της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος «περί Οργανισμού Διοικήσεως των Εκκλησια−
στικών Σωμάτων και Οργάνων», που ισχύει και για την 
Εκκλησία της Κρήτης.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παραγρ. 4, 29 και 67 
του Ν. 590/1977 «περί του καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος», που ισχύουν επίσης και για 
την Εκκλησία της Κρήτης.

6. Το άρθρο 54 του Ν. 4149/1961 «Περί του καταστατι−
κού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης».

7. Την από 14 Δεκεμβρίου 2009 Απόφαση έγκρισης 
και ευλογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Κρήτης, για την σύσταση του παρόντος Ιδρύματος στη 
Μητροπολιτική μας Περιφέρεια και

8. Την πορεία του Ιδρύματος, από την έναρξη λει−
τουργίας του, διά της δημοσίευσης της Ίδρυσης και 
του Οργανισμού Λειτουργίας του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μέχρι σήμερα και με σκοπό την αύξηση 
της πληρότητας του στο έργο, στην αποστολή και στις 
ευθύνες του, αποφασίζει:

Την τροποποίηση άρθρων του Οργανισμού Λειτουρ−
γίας του ανωτέρω Ιδρύματος, ως εξής:

1. Το άρθρο 2 του Οργανισμού Λειτουργίας τροπο−
ποιείται ως εξής: 

ια. Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδων Βιβλιοπωλείου 
και Εκδόσεων.

2. Το άρθρο 3 του Οργανισμού Λειτουργίας, τροπο−
ποιείται ως εξής: 

ε. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο από τον Πρόεδρο αυτού και διορίζεται κατά 
πλειοψηφία από αυτό.

3. Το άρθρο 11 του Οργανισμού Λειτουργίας τροπο−
ποιείται ως εξής: 

6. Έσοδα, που προέρχονται από τις εμπορικές δρα−
στηριότητες του Ιδρύματος(Βιβλιοπωλείο, Εκδόσεις κ.α.)

4. Το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντι−
καθίσταται ως εξής:

Α) Το Ίδρυμα Διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από:

1) Τον εκάστοτε Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και 
Σφακιών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος στα καθήκοντά 
του, ως Πρόεδρος, από τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο 
ή Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο.

2) Από τον Αρχιερατικό Επίτροπο την Αρχιερατικής 
Περιφέρειας Αμαρίου ή ένα εκ των Κληρικών αυτής.

3) Τον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ι. Καθεδρικού Ναού 
Αγίου Γεωργίου της Ενορίας Φουρφουρά ή ένα εκ των 
Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου 
και Σφακιών.

4) και 5) Δύο Λαϊκά Μέλη από την Περιοχή Αμαρίου, 
που διακρίνονται για το ήθος, την αγάπη προς την 
Εκκλησία και την παιδεία τους, και ορίζονται από τον 
Πρόεδρο του Ιδρύματος με τριετή θητεία, αναπληρού−
μενων από δύο άλλα Πρόσωπα, που ορίζονται από τον 
Πρόεδρο.

Β) Τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζονται με πράξη του Μητροπολίτη, το δε αξίωμα 
τους είναι τιμητικό και άμισθο και η θητεία τους είναι 
τριετής.

Γ) Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου ορίζονται από αυτό οι: Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, 
και Ταμίας αυτού.

5. Το άρθρο 5 του Οργανισμού Λειτουργίας τροπο−
ποιείται ως εξής: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το οποίο παραιτείται, για οποιονδήποτε λόγο ή δεν 
προσέρχεται σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται από τον Πρόε−
δρο αυτού.

6. Όλα τα άλλα άρθρα του Οργανισμού Λειτουργίας 
του Ιδρύματος παραμένουν ως έχουν.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής για την τροποποίηση, 
αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Φουρφουράς, 26 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος
† Ο Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ




