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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  7875 (1)

Καθορισμός προδιαγραφών εκλογικών καλπών

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 57 παρ. 3 της νομοθεσίας για την εκλο−

γή βουλευτών (π.δ. 26/2012)
2) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι οι εκλογικές κάλπες (ψηφοδόχα 
κιβώτια):

Κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερι−
κών από διαφανές άθραυστο υλικό, το πάχος όλων των 
μερών της (βάση, κάθετες πλευρές και κάλυμμα) είναι 
τουλάχιστον 3 χιλιοστά και η μορφή της είναι κύβος 
με εσωτερική διάσταση ακμής 50 εκατοστά. Η κάλπη 
είναι είτε συναρμολογούμενη με επιλογή κατάλληλων 
στοιχείων σύνδεσης ή κατασκευασμένη με άλλο σύγ−

χρονο τρόπο κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται αντοχή υλικού σε μακροχρόνια χρήση και 
να συνοδεύεται από αντίστοιχη μακροχρόνια εγγύηση 
του προμηθευτή της.

Το κάλυμμα φέρει σχισμή στο μέσο, μήκους 20 εκα−
τοστών και πλάτους ενός (1) εκατοστού, κατάλληλο για 
τη ρίψη των φακέλων εντός της κάλπης.

Η κάλπη κλείνει ερμητικά και ασφαλίζεται με δύο διαφο−
ρετικά κλείθρα, ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό διπλής ασφά−
λειας για την εξασφάλιση του απαραβίαστου της κάλπης.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
ισχύουν και για τις κάλπες που θα κατασκευάζονται 
μελλοντικά.

3. Οι υπάρχουσες κάλπες ανεξάρτητα από την ύλη και 
τον τρόπο κατασκευής τους μπορεί να εξακολουθήσουν 
να χρησιμοποιούνται εάν οι διαστάσεις τους, (μήκος, 
πλάτος και ύψος) δεν είναι μικρότερες των πενήντα (50) 
εκατοστών του μέτρου, διαφορετικά κατασκευάζονται 
νέες κάλπες σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στην 
παρ. 1 της απόφασής μας αυτής.

4. Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ.     Δ15/οικ/4036 (2)
Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20−1−2006 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.1.2006) με θέμα «Διαδικα−
σία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρή−
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συ−
γκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και 
άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ−
θρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α΄/18−6−2008).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 15 του Ν. 1418/1984 

«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
23/Α/29.2.1984), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2940/2001 «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμι−
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κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 
τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 29α Ν. 1558/1995, 
όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 90 της «Κωδικοποί−
ησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Τις διατάξεις της Δ15/οικ/1056/20−1−2006 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.1.2006) με θέμα «Διαδικασία 
τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση 
και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατά−
ξεις.», αποφασίζουμε: 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Δ15/ 
οικ/1056/20−1−2006 υπουργικής απόφασης, όπως κωδικο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 3669/2008, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η τακτική αναθεώρηση γίνεται με αίτηση της ενδι−
αφερόμενης επιχείρησης. Η αίτηση υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός του τελευταίου 
τριμήνου, πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυ−
χίου, που αναγράφεται στη σχετική εργοληπτική βεβαί−
ωση. Στην περίπτωση αυτή ως έναρξη ισχύος της νέας 
εργοληπτικής βεβαίωσης θεωρείται ο χρόνος λήξης 
της προηγούμενης, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήψης 
της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Εάν η απόφαση 
της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Με−
ταφορών και Δικτύων εκδοθεί μετά τη λήξη ισχύος της 
παλαιάς εργοληπτικής βεβαίωσης παρατείνεται η ισχύς 
της μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και όχι 
πέραν των 90 ημερών από τη λήξη ισχύος».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Δ15/ 
οικ/1056/20−1−2006 υπουργικής απόφασης, όπως κωδικο−
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 97 του Ν. 3669/2008, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την ημερομη−
νία λήξης του πτυχίου, εντός 60 ημερών. Στην περίπτω−
ση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει, για 90 ημέρες 
από τη λήξη της εργοληπτικής βεβαίωσης, ενώ η νέα 
εργοληπτική βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ημε−
ρομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ 
ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»

Η απόφαση αυτή ισχύει από 31.12.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 104367/352 (3)
Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής ερ−

γασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμμα−
τος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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΄).

2. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 
Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ 331/11.7.2013 (ΦΕΚ Β΄1717) 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ 46/6.7.2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
& Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη Β΄ 2101».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανά−
πτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τε−
χνολογίας −Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), άρθρο 21 
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 
Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές δι−
ατάξεις».

12. Την με αρ. πρ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».

13. Την υπ’ αριθμ. 77822/4740/23.6.1995 απόφαση για 
τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, 
των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού και 
της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπρο−
στασίας (ΦΕΚ Β΄ 597), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90276/1395/21.4.2008 απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 815) και την υπ’ αριθμ. 132304/2731/16.6.2013 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1544).

14. Την υπ’ αριθμ. 60.9.2/2013 απόφαση Προέγκρισης 
υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λα−




