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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21208 (1)
Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της 

πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων 
β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 4325/2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 και 

ιδιαίτερα της παρ. 7 και των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ 
της παραγράφου 2 αυτού «Εκδημοκρατισμός της Διοί−
κησης−Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο−
νική Διακυβέρνηση− Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κωδικοποιήθηκε με άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/ 22−4−2005).

3. Την εγκύκλιό μας αρ. 14 οικ.16773/15.5.2015 «Επανασύ−
σταση Δημοτικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ 7ΖΥΡ465ΦΘΕ−ΣΟ3).

4. Την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
τοποθέτησης των υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής 
Αστυνομίας των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 σε υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

1. Οι υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που 
υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία και αφορούν 
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τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19 του Ν. 4325/2015, τοποθετούνται σε υπηρε−
σίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κριτήριο τις ανάγκες 
των υπηρεσιών αυτών.

2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά προτεραιότητα σε υπη−
ρεσίες που υπάγονται στον τομέα ευθύνης της αρμόδιας 
για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Εσωτερικών), 
κατανέμει τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς σε 
υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου με κριτήριο 
καταρχήν την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
παρ. 2 της παρούσας. Κατά την κατανομή συνεκτιμάται 
η εντοπιότητα, ιδίως με την έννοια του τόπου όπου 
υπηρετούσαν κατά τον χρόνο εφαρμογής των διατά−
ξεων του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 ή του τόπου όπου 
δήλωσαν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν σε επίπεδο 
νομού ή, σε περίπτωση νησιωτικού νομού, σε επίπεδο 
νησιού. Μετά την πραγματοποίηση της κατανομής, από 
την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώ−
νονται σχετικά οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και απο−
στέλλονται οι οικείοι φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια 
προς διορισμό όργανα να προβαίνουν στην διαδικασία 
έκδοσης της διαπιστωτικής πράξεως.

4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 κατατάσσονται 
στην κατηγορία που αυτοί κατείχαν στη Δημοτική Αστυ−
νομία κατά τον χρόνο της θέσης τους σε διαθεσιμότητα.

5. Οι κλάδοι στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλ−
ληλοι αυτοί είναι ιδίως οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοι−
κητικού – Λογιστικού καθώς και ΠΕ Πληροφορικής και 
ΤΕ Πληροφορικής, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι με 
αντίστοιχα προσόντα. Είναι επίσης δυνατόν η κατάτα−
ξη να γίνει και σε άλλους κλάδους από τις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου στις οποίες θα τοποθε−
τηθούν οι υπάλληλοι της προηγουμένης παραγράφου, 
ανάλογα με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή κλάδους που 
συνάδουν με το αντικείμενό τους και προβλέπονται στις 
οργανικές τους διατάξεις, τηρώντας τις προβλέψεις του 
Π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει.

6. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται είτε από 
το αρμόδιο για διορισμό όργανο κατά περίπτωση ή τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 1138 (2)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογιακών δα−

νείων, λήξης 25−07−2030, τέταρτης τοκοφόρου περιό−
δου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

3. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12−4−2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έκδοση τιμα−
ριθμοποιημένου ομολόγου, λήξης 25−07−2030, με ημ/
νία 16−4−2007».

4. Τις αριθμ. 2/14328/0023Α/20−2−2012 και 2/14949/0023Α/ 
21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το άρθρο 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31−7−1992).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−

σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως 
ισχύουν.

7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 A΄/2015).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−02−2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015), απο−
φασίζουμε:

Για την πληρωμή τόκου της τέταρτης τοκοφόρου 
περιόδου, στις 27/7/2015, των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων, ISIN GR0338003552 και ISIN GR0133005182, 
λήξης 25.07.2030 και σύμφωνα με την παρ. 6 της αρ. 
2/22468/0023Α/12−4−2007 απόφασης, καθορίζουμε τα 
εξής:

Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις 
25−7−2015 ισούται με 117,70129.

Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,14969.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονο−

μαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο στα 
δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 26,44 ευρώ.

Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA).

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
(3)

Επιβολή προστίμου στον MEΗMET ALI DOLAY.

Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ.52/13/17−6−2015 Καταλογιστική 
Πράξη του Προϊσταμένου Τελωνείου Χίου, επιβλήθη−
κε για το αδίκημα της παράνομης κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτου, κατά παράβαση του άρθ. 137, παρ. Α1 του 
Ν. 2960/2001 «Τελωνειακού Κώδικα», στον ΜΕΗΜΕΤ ALI 


