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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 11.1/7436 (1)
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 11.1/1460 απόφασης «Σύ−

σταση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής»
(Β΄ 1066/29.4.2013), όπως ισχύει με την τροποποίηση 
της υπ' αριθμ. 11.1/2588 απόφασης (Β΄ 1017/3.6.2015).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση 

Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επι−
στροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7), όπως ισχύει.

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.»

δ. το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων...» (Α΄ 114).

ε. της υπ’ αριθμ. Υ10 απόφασης Πρωθυπουργού 
(Β΄/2109/29.9.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

στ. των άρθρων 1, παρ. 3, 8 − 13 και 16 − 17 του Π.δ. 102/ 
2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη» (Α΄ 169).

2. Την ανάγκη διαχείρισης των υπηκόων τρίτων χω−
ρών που καταφθάνουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει 
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή, ιατρι−
κό έλεγχο, αξιολόγηση και παραπομπή των παράτυπα 
εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, που εισέρχο−
νται χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες στην Επικράτεια, 
ως απόρροια γεωπολιτικών γεγονότων στην ευρύτερη 
περιοχή της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βό−
ρειας και Υποσαχάριας Αφρικής.

3. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του προσω−
πικού των κρατικών υπηρεσιών και του περιορισμού 
των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 
11.1/1460 απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώ−
της Υποδοχής» (Β΄ 1066/29.4.2013), όπως συμπληρώ−
θηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 11.1/2588 απόφαση 
(Β΄ 1017/03.06.2015) προστίθεται νέα περίπτωση γ. ως 
ακολούθως:

«1. γ. Συστήνουμε Κινητή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής 
Ε΄, ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Η έδρα της Κινητής Μονάδας Πρώτης 
Υποδοχής Ε΄ προσδιορίζεται με απόφαση του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μετά από εκτίμηση 
των υπηρεσιακών αναγκών.».
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2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 
11.1/1460 απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώ−
της Υποδοχής» (Β΄ 1066/29.04.2013), όπως συμπληρώ−
θηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 11.1/2588 απόφασης 
(Β΄ 1017/03.06.2015) προστίθεται νέα περίπτωση γ. ως 
ακολούθως:

«2. γ. Καθορίζουμε τοπική αρμοδιότητα της Κινητής 
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Ε΄ όλη την Επικράτεια.».

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 
11.1/1460 απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώτης 
Υποδοχής» (ΦΕΚ Β΄ 1066/29.4.2013), όπως συμπληρώ−
θηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 11.1/2588 απόφασης
(Β΄ 1017/3.6.2015) προστίθεται νέα περίπτωση γ. ως ακο−
λούθως:

«3. γ. Κατανέμουμε στην Κινητή Μονάδα Πρώτης Υπο−
δοχής Ε΄ τις παρακάτω θέσεις προσωπικού Περιφε−
ρειακών Υπηρεσιών Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, του 
άρθρου 12 του Π.δ. 102/2012 (Α΄ 169), όπως ισχύει με το 
Ν. 4249/2014 (Α΄ 73):

α. 4 θέσεις κατηγορίας Π Ε Διοικητικού − Οικονομικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή 

Παθολογίας
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ψυχολόγων
δ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ε. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών».
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την δημο−

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

F
    Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016 (2)
Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και κατα−

χώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της 
εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», αναφορικά 
με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με τις υπ 
αριθμ. 243/7.11.2013 (Β΄ 2883/14.11.2013), 244/19.11.2013 
(Β΄ 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β΄ 571/7.3.2014) και 
253/21.7.2014 (Β΄ 2001/22.7.2014) αποφάσεις της Διυ−
πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα−
τικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), καθώς και αναφορικά με τα 
ακίνητα κυριότητας της υπό εκκαθάριση δημόσιας 
επιχείρησης «ΔΕΠΟΣ» που περιήλθαν στην ΤΑΙΠΕΔ 
ΑΕ δυνάμει του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152)
και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 2.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Π.δ. 111/2014 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

3. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 25 της υποπαρα−
γράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 85/7.4.2014).

4. Τις υπ' αριθμ. 243/7.11.2013 (Β΄ 2883/14.11.2013), 244/ 
19.11.2013 (Β΄ 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β΄ 571/7.3.2014) 
και 253/21.07.2014 (Β΄ 2001/22.7.2014) αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο−
κρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), που εκδόθηκαν δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του 
Ν. 3986/2011, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν και περιήλ−
θαν χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα και κατο−
χή τα αναφερόμενα σε αυτές ακίνητα, κυριότητας του 
Δημοσίου.

5. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ2013/25.10.2013/
Β2729/25.10.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθε−
σμίας μεταγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει των αποφάσεων 
της ΔΕΑΑ κατά δώδεκα μήνες και, συνεπώς, η προ−
θεσμία μεταγραφής ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας 
απόφασης της ΔΕΑΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι κατά την παρέλευση της προβλε−
πόμενης από το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 3986/2011, όπως 
αυτή παρατάθηκε με την αναφερόμενη στο στοιχείο 
(5) του προοιμίου της παρούσας υπουργική απόφαση, 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες περί 
μεταγραφής των ακινήτων που έχουν μεταβιβασθεί δυ−
νάμει των υπό το στοιχείο (4) του προοιμίου της παρού−
σας προαναφερθεισών αποφάσεων της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 
(Δ.Ε.Α.Α.).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της από 23.7.2015 συνε−
δρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την υποβολή 
πρότασης για την παράταση της προθεσμίας μεταγρα−
φής των ακινήτων που περιγράφονται στις ανωτέρω 
αποφάσεις της ΔΕΑΑ.

8. Την υπ' αριθμ. 21374/3.8.2015 επιστολή της Εντεταλ−
μένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ζητείται η 
παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων 
που περιγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΑΑ.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της από 21.10.2015 συνε−
δρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την υποβολή 
πρότασης για την παράταση της προθεσμίας μεταγρα−
φής των ακινήτων που περιγράφονται στην υποπερί−
πτωση 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4254/2014.

10. Την υπ' αριθμ. 23000/3.12.2015 επιστολή της Εντε−
ταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ζητείται 
η παράταση της προθεσμίας μεταγραφής των ακινήτων 
που περιγράφονται στην υποπερίπτωση 25 της υποπα−
ραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

12. Την υπ' αριθμ. Υ14/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 
Β΄ 2144), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και 
καταχώριση στα οικεία Υποθηκοφυλακεία και Κτηματο−
λογικά Γραφεία της προβλεπόμενης στην παράγραφο 
6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου, αναφορικά με τα ακίνητα 
που περιήλθαν σε αυτό με τις υπ' αριθμ. 243/7.11.2013 
(Β΄ 2883/14.11.2013), 244/19.11.2013 (Β΄ 3025/28.11.2013), 
247/4.3.2014 (Β΄ 571/7.3.2014) και 253/21.7.2014 (Β΄ 2001/ 
22.7.2014) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα−
διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) κατά 
δώδεκα (12) μήνες, οι οποίοι άρχονται από το πέρας 
της προηγούμενης προθεσμίας μεταγραφής, όπως 
αυτή είχε ορισθεί με την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 
ΕΞ2013/25.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2729/25.10.2013).

Άρθρο 2

Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και 

καταχώριση στα οικεία Υποθηκοφυλακεία και Κτηματο−
λογικά Γραφεία της προβλεπόμενης στην παράγραφο 
6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου, αναφορικά με τα ακίνητα 
που περιήλθαν σε αυτό από την υπό εκκαθάριση δη−
μόσια επιχείρηση με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρη−
ση Πολεοδομίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ), δυνάμει της 
υποπερίπτωσης 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/7.4.2014) κατά τρι−
ανταδύο (32) μήνες, οι οποίοι άρχονται από το πέρας 
των έξι μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014 στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000552001160004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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