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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/27837/0022 (1)
 Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγη−

σης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
Ν. 4024/2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−

μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).

2. Τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2011 
«Νέος Τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατα−
σκευών και Λοιπές Διατάξεις» (Α΄ 249).

3. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011 
«Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυ−
θαιρεσίας στο Υπουργείο προστασίας του πολίτη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 4 του 
άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προ−
στασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασο−
λογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 303), όπως ισχύουν.

6. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8, του Ν. 2342/1995 
«Περί ενεργητικής προστασίας της γεωργικής, κτηνο−
τροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 208), με την οποία χορηγήθηκε επίδομα ειδικών 
συνθηκών, στους δασικούς υπαλλήλους.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38 παρ. 1 και 12 
εδ. β΄ του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

8. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 998/1979 
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289 ).

9. 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 
(Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των Π.Δ. 135/2010 (Α΄ 228), 136/2010 (Α΄ 
229), 138/2010 (Α΄ 231) 139/2010 (Α΄ 232), 141/2010 (Α΄ 234), 
142/2010 (Α΄ 235), και 143/2010 (Α΄ 236) τα οποία αφορούν 
στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 243).

12. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση «Ανάθεση 
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αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο 
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (Β΄ 2741).

13. Το με αριθμό 2/18142/7.3.2012 έγγραφο του Γενι−
κού λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο 
υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2012 του δημοσιονομικού κόστους 
που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
για το έτος 2012 ετήσια δαπάνη, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δεκατριών χιλιάδων ευρώ (2.913.000,00 €) και για κάθε 
επόμενο έτος ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριακο−
σίων εξήντα οκτώ τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(4.368.420,00 €) ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις που θα εγγραφούν, προς τούτο, στους 
προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους δικαιούχους, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος της παρ. 1 
του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, για τους δασικούς υπαλ−
λήλους που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας, ως 
ακολούθως:

1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ. 1 και 12 εδ. β΄ του 
Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρ−
θρου 55 του Ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις 
Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας.

2. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε εκατόν πέντε 
ευρώ (105,00 €) μηνιαίως.

3. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαι−
ούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ενασχόληση τους με τη δασοπροστασία της χώρας 
όπως αυτή καθορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 36 του Ν. 1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και 
ισχύει, εξαιρουμένων όσων απασχολούνται με διοικη−
τικής φύσεως καθήκοντα.

4. Το επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση 
ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία και στα κα−
θήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης 
καταβάλλεται και για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλ−
ληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές άδειες διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικο−
γενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 
παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) 
ημέρες κατ’ έτος, καθώς και σε άδεια που χορηγείται 
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, 
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς 
του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό 
παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

5. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων 
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου Προϊσταμέ−
νου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

6. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για 
οποιονδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, 
μετάταξη και διάθεση), από την Υπηρεσία και τα κα−

θήκοντα για τα οποία δικαιολογείται η χορήγηση του 
επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του, 
με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου.

7. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/16519/0022/24.2.2012 
(ΦΕΚ 465/Β΄/2012) κοινής υπουργικής απόφασης δεν 
έχουν εφαρμογή στους υπαγόμενους στην παρούσα.

8. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1−5−2012, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 2/33348/0022 (2)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011) για υπαλλήλους του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.4024/2011 «Συνταξιο−

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012− 2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

β) την αριθμ. 2/16519/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β) Καθορι−
σμός Επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/
27−10−2011). 

γ) τον ν.736/1977 Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 316/Α/
15−10−1977).

δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

ε) του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 213).

2. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια 
και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2741).

3. Την αριθμ. Φ10221/ΟΙΚ/26816/929/30−11−2011 (ΦΕΚ 
Β 277) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιει−
νών εργασιών. 

4. Το αριθμ. ΤΑΠ 343/27.4.2012 έγγραφο του λογιστη−
ρίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο−
τριώσεων. 

5. Την ανάγκη χορήγησης του προβλεπομένου στο 
άρθρο 15 του Ν. 4024/2012 επιδόματος σε κλάδους και 
ειδικότητες υπαλλήλων του ΤΑΠ οι οποίοι προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε χώρους με επαγγελματικό κίν−
δυνο ή υπό συνθήκες επικίνδυνης εργασίας .
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 80.000 Ευρώ για 
το 2012 και 120.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη σε βάρος του ΚΑΕ 0251 του προϋπολογι−
σμού του ΤΑΠ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους 
πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ανά κατη−
γορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε 150 ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε 70 ευρώ. 
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού:
α) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
β) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
γ) ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ /ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕ−

ΧΝΗΣ 
δ) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ε) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού:
α) ΠΕ ΓΛΥΠΤΕΣ
β) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
γ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
δ) ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ε) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4. Ειδικότερα, καταβάλλεται στους δικαιούχους που 

απασχολούνται στον τομέα της συντήρησης αρχαιοτή−
των και έργων τέχνης, σε εργασίες παραγωγής πιστών 
αντιγράφων, στους νυχτοφύλακες, στο προσωπικό κα−
θαριότητας και στο προσωπικό ασφαλείας που απα−
σχολείται στα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, όπως και στο φυλακτι−
κό προσωπικό που παρέχει υπηρεσία νυκτοφύλακα 
(ν.2433/1996, άρθρο 9, παρ. 6) στους ίδιους χώρους. 

5. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα−
ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέ−
ρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν 
την καταβολή του, εξαιρουμένου σε κάθε περίπτωση 
του διοικητικού προσωπικού. 

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλ−
ληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικο−
γενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 
παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι 
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται 
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου 
,πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς 
του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά 
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Για την 
συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται 
κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία 
συνοδεύει την μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση 
απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο 
(όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, με−
τάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις 
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, 
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του 
οικείου προϊσταμένου.

6. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1η Μαΐου 2012, να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
 Αριθμ. 16276 (3)
    Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτε−

λών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, έτους 2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 94, 186, 259 και 267 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 
(ΦΕΚ 9 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 
30 Α΄), καθώς και του άρθρου 14 του Ν. 3146/2003 
(ΦΕΚ 125 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3194/
2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του 
Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 
138 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 A΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 28 
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).

8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄).

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό έτους 2011 που αφορούν στα έσοδα του 
άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, 
όπως αυτές τελικώς διαμορφώθηκαν και αποτυπώθη−
καν στο Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 που ψηφί−
στηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία, στο ύψος των 
3.113.185.000,00 €.

10. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σχετικά με τα κριτήρια 
και τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτε−
λών Πόρων των Δήμων για το έτος 2011, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 158/17−12−2010 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της.

11. Τις διατάξεις του Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μεσο−
πρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015».

12. Τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», αποφασίζουμε:

Α. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 




