
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1731
15 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις 
γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των 
Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπε−
ρινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερι−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/66760/0022 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γρα−

πτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερή−
σιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γε−
νικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετά−
σεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επι−
λογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 τ.Α΄), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄).
1.2 Του άρθρου 20, της παρ. 3 του άρθρου 21 και της 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/1995)», όπως αντικαταστάθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141τ. Α΄) και τις διατάξεις της παρα−
γράφου 12 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄).

1.3 Της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/τ.
Α΄/1999) «Τροποποίηση και αντικατάσταση..... του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

1.4 Της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.5 Του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρό−
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ 90 τ.Α΄) και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

1.6 Του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) Ρύθ−
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού....τομέα και άλλες δι−
ατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.7 Του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού 
Λυκείου και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.8 Των παραγρ. 4,5,6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 
(ΦΕΚ 63 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.9 Του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκ−
παίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233 
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.10 Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

1.11 Του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των 
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 
τ.Α΄), Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ.Α΄), Π.Δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄) 
και ισχύει κάθε φορά.

1.12 Του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄) «Φοίτηση και αξιολό−
γηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.13 Του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ.Α΄) «Φοίτηση και αξιολό−
γηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.14 Του Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62 τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

1.15 Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄), με το οποίο τροπο−
ποιήθηκε το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄).

1.16 Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/37345/00004/2010 (ΦΕΚ 784 τ.Β΄) κοινή 

υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής».

3. Το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 10 και του άρθρο 3 του 
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη−
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ.Β΄) 
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση...πασχόντων από 
σοβαρές ασθένειες κ.λπ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ.Β΄) απόφαση 
«Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊ−
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων διδασκόντων».

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών 
οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απο−
λυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529 
τ.Β΄) όμοια και ισχύει κάθε φορά.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ομάδας Β΄ στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ. Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλη−
τών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκ−
παίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ..........» όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.151/34623/
Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τ.Β΄) όμοια και την υπ’ αριθμ. Φ.151/64998/
Β6/2011 (ΦΕΚ 1307 τ.Β΄) και ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Φ253/67430/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307 τ.Β΄) και 
ισχύει κάθε φορά.

12. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των 
σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαι−
τείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασί−
ες ............», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ.Β΄) και Φ.251/51477/
Β6/15.4.2013 (ΦΕΚ 919 τ.Β΄) όμοιες της και ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/33374/0022/27.4.2012 (ΦΕΚ 1393/τ.
Β΄/27.4.2012) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απο−
ζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες 
εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, 
της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερή−
σιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων 
με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και 
των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτο−
βάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2/42748/0022/13.6.2012 (1843/τ.Β΄/13.6.2012) και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/9.7.2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

15. Την υπ’ αριθμ. 76051/2012 (ΦΕΚ 2091/τ.Β΄/5.7.2012) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

16. Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των 
πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των απο−
τελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά 
τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολούνται 
τουλάχιστον επί τρίμηνο και κυρίως τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα με το αντικείμενό τους.

17. 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 
τ.Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι, από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 πο−
σού 12.950.000,00 ευρώ και για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Η δαπάνη των 12.950.000,00 περίπου ευρώ έτους 2013 
αντιμετωπίζεται ως εξής:

α) Κατά 2.650.000,00 ευρώ από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις στον ΚΑΕ 0512 του Ειδικού φορέα 19−170 του 
προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας, και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2013.

β) Κατά 10.200.000,00 ευρώ από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις στον ΚΑΕ 0515 του Ειδικού φορέα 19−170 του 
προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας, και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2013.

γ) Κατά 100.000,00 ευρώ από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις στον ΚΑΕ 0563 του Ειδικού φορέα 19−170 του προϋ−
πολογισμού του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτους 
2013, αποφασίζουμε:

Οι αποζημιώσεις που έχουν καθοριστεί με την υπ’ 
αριθμ. 2/33374/0022/27.4.2012 (ΦΕΚ 1393/τ.Β΄/27.4.2012) κοι−
νή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
2/42748/0022/13−6−2012 (ΦΕΚ 1843/τ.Β΄/13.6.2012) όμοια εξα−
κολουθούν να ισχύουν από 1.1.2013 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

   F 
 Αριθμ. Z1−743 (2)
Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την 

παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α΄) «Πρό−
γραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, 
τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α΄) 

«Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, 
τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (213 τ.Α΄) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
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και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − 
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε−
νικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Του Π.Δ. 189/2009 (221 τ.Α΄) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 (147 τ.Α΄) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

6. Του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ περ. 1 στοιχ. ββ΄ του Π.Δ. 
96/2010 (170 τ.Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

7. Του Π.Δ. 197/1997 (156 τ.Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 (189 τ.Α΄) 
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών και 
παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων».

9. Του άρθρου 235 του Ν. 4072/2012 (86 τ.Α΄) «Μεταφο−
ρά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

10. Του Π.Δ. 83/2012 (140 τ.Α΄) «Διορισμός του Αντωνίου 
Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού».

11. Των Π.Δ. 116/2013 και 117/2013 (151 τ.Α΄) «Αποδοχή πα−
ραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών» και «Αποδοχή πα−
ραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

12. Του Π.Δ. 118/2013 (141 τ.Α΄) «Τροποποίηση του Π.Δ. 
85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παι−
δείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

13. Του Π.Δ. 119/2013 (153 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

Β. Τις αποφάσεις:
1. Υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 (1653 τ.Β΄) «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας Αθανάσιο Σκορδά».

2. Υπ’ αριθμ. Ζ5 − οικ. 1418/26.7.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (362/Υ.Ο.Δ.Δ./30.7.2012) «Διορισμός του Γεώρ−
γιου Στεργίου ως Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

3. Υπ’ αριθμ. Z5 − οικ. 1550/03.09.2012 (2421 τ.Β΄) «Εξουσιο−
δότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και στους Προϊσταμέ−
νους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελούς Τμήματος 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων».
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός δικαιολογητικών

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 
παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α΄) «Πρόγραμμα 
διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις 
στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

1. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και αντίγραφα 
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς άλλους πιστωτές 
φέροντα υπογραφή καθενός εξ αυτών.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς και συνταξιούχους).
4. α) Βεβαίωση αμοιβών (για όσους θεωρείται ότι έχουν 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013 (17 τ.Α΄) ή β) αντίγραφα 
φύλλων παροχής υπηρεσιών με αύξουσα αρίθμηση που να 
αποδεικνύουν παροχή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013 (17 τ.Α΄).

5. Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικονομικών ετών 2010 και 
τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Αντίγραφα υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για 
τα οικονομικά έτη 2010 και τελευταίου οικονομικού έτους 
πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 2009 και τυχόν 
μεταβολές του.

8. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων και συγκε−
κριμένα:

Για ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα του δανει−
ολήπτη:

α) Μετά την 01.01.2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας 
ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9,

β) Πριν την 01.01.2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας 
ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9 και 
αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου δημόσιας 
υπηρεσίας (π.χ. ΕΤΑΚ κ.λπ.) ή δημόσιου λειτουργού (π.χ. 
συμβολαιογράφου) από το οποίο να προκύπτει η αντικει−
μενική αξία κάθε ακινήτου.

9. Φορολογική ενημερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ.
10. Ασφαλιστική ενημερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ για 

υπαγόμενους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θεω−
ρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013 (17 τ.Α΄).

11. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (75 τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 2479/1997 και ισχύει, για το ύψος 
των καταθέσεων και των κινητών αξιών του άρθρου 2 
παρ. 4 του Ν. 4161/2013 και για την πληρότητα και την 
ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο νόμο και 
υποβάλλονται, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από δημόσια αρχή.

12. Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕΔ το μέγι−
στο 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή αντίγραφο 
της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

13. Πιστοποιητικό αναπηρίας Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας 
Επιτροπής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Νομαρχιακές 
Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλι−
στικών Ταμείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο 
αυτού από την εκδούσα αρχή, σε ισχύ.

Άρθρο 2
Υπόδειγμα αίτησης

Στην παρούσα προσαρτάται υπόδειγμα της αναφερό−
μενης αίτησης στο άρθρο 3 «Διαδικασία – περιεχόμενο 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ  
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