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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ.24021/2013
(1)
Συμπλήρωση της αριθ. οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β΄) από−
φασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός δι−
καιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της
άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 44 του ν. 3386/2005», όπως αντικαταστάθηκε
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42
του ν. 3907/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5

6

7

8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3386/2005
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212).
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3386/2005,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7).
γ) Του άρθρου 94 του ν.4139/2013, με το οποίο τροπο−
ποιήθηκε το άρθρο 44 του ν.3386/2005 3907/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 7).
δ) Της αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορή−
γηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 53 Β΄).
2. Την αριθ. Υ39/4.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών, Χαράλαμπο Αθανασίου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, που οφείλει να υπο−
βάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και
ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επι−
κράτεια, σύμφωνα με την περίπτωση ι) της παραγράφου
1 του άρθρου 44 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 94 του ν.4139/2013, ως κατωτέρω:
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ανθρωπιστικοί λόγοι, περίπτωση ι) (πρόσωπα που πα−
ρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απε−
ξάρτησης)
Αρχική χορήγηση
• Έντυπο αίτησης
• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε
φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000».
• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτι−
κού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατά−
ξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του
ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αντί
του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υπο−
βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην
οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη
αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία
κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον
ισχυρισμό περί μη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προ−
ξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου
τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο).
Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημό−
σιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του
υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα
στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο,
ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητι−
κό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ληξιαρχική πράξη γέννησης).
• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου
−κατά νόμου− θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής
απεξάρτησης από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή
του υπήκοου τρίτης χώρας στο εν λόγω πρόγραμμα.
Ανανέωση
• Έντυπο αίτησης
• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε
φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000».
• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτι−
κού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατά−
ξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του
ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αντί
του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υπο−
βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην
οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη
αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία
κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον
ισχυρισμό περί μη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προ−
ξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου

τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο).
Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημό−
σιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του
υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα
στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο,
ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητι−
κό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ληξιαρχική πράξη γέννησης).
• Προηγούμενη άδεια διαμονής
• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου
−κατά νόμου− θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής
απεξάρτησης, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση
της παρακολούθησης του από την οποία να προκύπτει
η συμμετοχή του υπήκοου τρίτης χώρας στο εν λόγω
πρόγραμμα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθ. οικ.Α26853/2621
(2)
Τροποποίηση της αριθ. Α 5790/575/24−04−2009 (Β΄ 756)
απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. Α οικ.17463/1654/22−04−2010
όμοιά της (Β΄ 566).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105
του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «΄Ιδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την Α5790/575/24−04−2009 (Β΄ 756) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός
κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. Α5790/575/24−04−2009 (Β΄
756) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Α οικ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
17463/1654/22−04−2010 (Β΄ 566) όμοιά της περί του κα−
θορισμού κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, ως ακολούθως:
1. Τροποποιείται το εδάφιο β.α. της υποπαραγράφου
Β του άρθρου 2, ως εξής:
«β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του
ΕΔΧ− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση 9,60 €.
Στις περιπτώσεις προσωρινής αποβίβασης των επιβα−
τών από το μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο−ΤΑΞΙ, το όχημα
παραμένει υποχρεωτικά σταθμευμένο με υποχρεωτική
τη λειτουργία του ταξιμέτρου από την έναρξη της δια−
δρομής μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαλέπτου (20΄) από
την αποβίβαση του επιβάτη. Μετά την παρέλευση των
είκοσι λεπτών, το κόμιστρο της υπόλοιπης διαδρομής
καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του οδηγού
του ΕΔΧ αυτοκινήτου−ΤΑΞΙ και των επιβατών και δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 25 € ανά ώρα,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκι−
νήτων−ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με σχετικό
έγγραφο αποδεικτικό όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα έναρξης της διαδρομής με συμφωνηθέν
κόμιστρο, το ονοματεπώνυμο του κάθε επιβάτη καθώς
και το ύψος του συμφωνηθέντος κομίστρου.
Μετά τη λήξη της διαδρομής εκδίδονται τα απαραί−
τητα φορολογικά παραστατικά.
2. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η αριθ. Α5790/575/
24−04−2009 (Β΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. 7004/3/60−ε
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 7004/3/60/6−9−2012 απόφασης
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσι−
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων
Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά
όργανα» (Β΄ 2459).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 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).
2. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄
213).
3. Το Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄
149) και 98/2012 (Α΄ 160).
4. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην περίπτωση Θ΄ του άρθρου 1 της αριθ. 7004/3/60/
6−9−2012 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όρ−
γανα» (Β΄ 2459), προστίθεται εδάφιο 8, ως εξής:
«8. Την άσκηση εποπτείας του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) (άρθρο 94 παρ. 1 ν.3655/2008,
Α΄ 58, όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 4
του ν.4142/2013, Α΄83)».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθ. 12684
(4)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου στον EOT για το έτος 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
3. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκη−
ση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11.10.2004) «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα
τουρισμού», άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. α΄.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 «΄Ιδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 141/
Α΄), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
141/A΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010).
8. Το αριθ. 500400/12.3.2013 έγγραφο του EOT.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. Το αριθ. 120/27.2.2013 έγγραφο του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από
την εν λόγω απασχόληση δεν θα υπερβεί το ποσό των
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000) και θα καλυφθεί
από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του ΚΑΕ 0261
του τακτικού προϋπολογισμού του EOT, οικονομικού
έτους 2013.
11. Την αριθ. 510154/11.3.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ3469ΗΙΖ−Ξ3Υ)
απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για την πλη−
ρωμή της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του
EOT σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξό−
δων του EOT οικ. Έτους 2013 στους ΚΑΕ του συνημμέ−
νου σε αυτή πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο
ΚΑΕ 0261 (α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής).
12. Το γεγονός ότι ο Οργανισμός προβαίνει στην ενταλ−
ματοποίηση δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών,
οι οποίες παρέμειναν ανεξόφλητες λόγω έλλειψης πι−
στώσεων, με αποτέλεσμα τον υπερβολικό φόρτο εργασί−
ας και την αδυναμία εκπλήρωσης του ελεγκτικού έργου
εντός κανονικού ωραρίου δεδομένου ότι η Υπηρεσία
Επιτρόπου στον EOT, πέραν του ελέγχου που διενεργεί
στον EOT, είναι επιφορτισμένη και με έλεγχο του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Αθηνών και Πειραιά, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των (6) έξι
υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον EOT, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι
της 22ας νυκτερινής ώρας, από την δημοσίευση της
παρούσας και έως 31.12.2013, μέχρι 20 ώρες ο καθένας
το μήνα.
2. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται
η Επίτροπος της Υπηρεσίας.
3. Η συνολική δαπάνη για την υπερωριακή απασχόλη−
ση των ανωτέρω έξι (6) υπαλλήλων δεν θα υπερβεί το
ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000) και θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του τακτικού
προϋπολογισμού του EOT, οικονομικού έτους 2013, στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθ. 3122.1/3889/22/24244
(5)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3889/24244/11−7−2005 κοινής
υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας ATLAS
SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα τον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17−4−1968).

β. Του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−
1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 145/Α΄/25−7−
1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−
12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−
2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−
2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/).
θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί ΄Ιδρυ−
σης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κα−
τάργησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012
«΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012).
ι. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−2012) «Περί Διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
ια. Της αριθ. 1246.3/4/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄), όπως
συμπληρώθηκε με την αριθ. 3122.3/18~5−2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄) και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) και
1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. Της αριθ. 3122.1/3889/24244/11−7−2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
136/ΤΑΠΣ/21−7−2005).
2. Την από 25 Απριλίου 2013 αίτηση της εταιρείας
ATLAS SHIPPING ENTERPRISES S.A., με την οποία ζή−
τησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γρα−
φείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3889/24244/11−7−2005
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 136/ΤΑΠΣ/21−7−2005)
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφω−
να με τις διατάξεις των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975,
Ν.814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009 γραφείου της
εταιρείας ATLAS SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα
τον Παναμά.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 3122.1/596/64/22034
(6)
Ανάκληση της αριθ. 1241.596/42/22034/28−12−1995 κοινής
υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας ELDRIMA
MARITIME ENTERPRISES SA με έδρα τον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−
1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 145/Α΄/25−7−
1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−
12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−
2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−
2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί ΄Ιδρυ−
σης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κα−
τάργησης υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012
«΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012).
ι. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012) «Περί Διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
ια. Της αριθ. 1246.3/4/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄), όπως
συμπληρώθηκε με την αριθ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄) και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) και
1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. Της αριθ. 1241.596/42/22034/28−12−1995 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
5/ΤΑΠΣ/12−1−1996 και 33/ΤΑΠΣ/13−2−2006).
2. Την από 30 Απριλίου 2013 αίτηση της εταιρείας
ELDRIMA MARITIME ENTERPRISES SA, με την οποία
ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του
γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.596/42/22034/28−12−1995
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 5/ΤΑΠΣ/12−1−1996 και 33/
ΤΑΠΣ/13−2−2006) σχετικά με την εγκατάσταση στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/1968
και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009 γρα−
φείου της εταιρείας ELDRIMA MARITIME ENTERPRISES
SA με έδρα τον Παναμά.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
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είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F
Αριθ. 3332.10/04/2013
(7)
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτη−
τών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδο−
μεταφορές»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
τρίτου του N. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσι−
ών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές − Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετα−
τροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες εταιρείες και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α΄/27−06−2001), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37
του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−04−2013) «Ανασυγκρό−
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις».
(β) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22−04−2005).
(γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1923/1991
«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον περιορισμό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, που υπογράφηκε
στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976» (ΦΕΚ 13/Α΄/14−02−
1991), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3743/2009 «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την τροποποίηση της
Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές
απαιτήσεις 1976» (ΦΕΚ 24/Α΄/13−02−2009).
(δ) Του Π.Δ. 6/2012 «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/20/
ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των
πλοιοκτητών για τις ναυτικές απαιτήσεις» (ΦΕΚ 7/Α΄/20−
01−2012).
(ε) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−08−2012).
(στ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141Α/21−06−
2012).
(ζ) Του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄29−04−2013) «Ανασυ−
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις».
2. Τα αριθ. 138/19−01−2012 και 1456/29−06−2012 έγγραφα
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Για τη δρομολόγηση πλοίου, ολικής χωρητικότητας
μικρότερης των 300 «Ο.Χ» («gross tonnage»), στις θα−
λάσσιες ενδομεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2932/01 (ΦΕΚ 145/Α΄/27−06−2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ό πλοιοκτήτης πρέπει να διαθέτει ασφάλιση
σε ισχύ η οποία να καλύπτει την αστική ευθύνη του από
απαιτήσεις επιβατών που έχουν αιτία ή αφορμή την
απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη ή/και απώλεια ή/
και ζημία πράγματος, που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο
ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου.
Άρθρο 2
1. Η ασφάλιση του πλοιοκτήτη παρέχεται από αλ−
ληλοασφαλιστικούς οργανισμούς που είναι μέλη της
Διεθνούς Ομάδας Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών
(International Group of Ρ & I Clubs) και ασφαλιστικές
επιχειρήσεις ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε κρά−
τος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
2. Η εξακρίβωση του νομίμου της εγκατάστασης και
λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή χρηματοπι−
στωτικού οργανισμού σε κράτος−μέλος της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. γίνεται με σχετική βεβαίωση του Κράτους, την
οποία υποχρεούται να φέρει ο πλοιοκτήτης μαζί με το
πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά το άρθρου 4 της πα−
ρούσας.
Άρθρο 3
1. Για την απώλεια ζωής ή τη σωματική βλάβη επιβα−
τών το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής
κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες
ευρώ (50.000 €) ανά επιβάτη και ανά συμβάν.
2. Για την απώλεια ή ζημία πράγματος το ελάχιστο
όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ανέρ−
χεται τουλάχιστον σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(2.500 €) ανά επιβάτη και ανά συμβάν.
3. Το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής
κάλυψης για απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη ή/και
υλικές ζημιές περισσότερων του ενός ατόμου ανέρχεται
σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) ανά συμβάν.
Άρθρο 4
1. Η ύπαρξη ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα ή πε−
ρισσότερα Πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από τον
πάροχο της και φέρονται επί του πλοίου.
2. Το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά που χορηγού−
νται από τον πάροχο της ασφάλισης περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό ΙΜΟ και τον λιμένα
νηολόγησης,
β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστα−
σης του πλοιοκτήτη,
γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης και
δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήμα−
τος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση,
τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συνα−
φθεί η σύμβαση ασφάλισης.
3. Το παραπάνω, πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά,
που εκδίδεται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής,
πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση τους,
στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξου−

σιοδοτημένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρό−
σωπα.
Άρθρο 5
Η αρμόδια Λιμενική Αρχή επαληθεύει ότι τα υπόχρεα
πλοία που αποπλέουν ή καταπλέουν, σε λιμένα δικαι−
οδοσίας της, φέρουν το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητι−
κά ασφάλισης. Εάν το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά
ασφάλισης δεν φέρονται επί του πλοίου, και ανεξάρτητα
από τις κυρώσεις του άρθρου 6, απαγορεύεται ο από−
πλους του πλοίου, μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης κοινο−
ποιήσει στην Αρμόδια Λιμενική Αρχή, το Πιστοποιητικό
ή Πιστοποιητικά.
Άρθρο 6
1. Στους παραβάτες του άρθρου 1, επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδι−
κος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄/3−10−1973),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, εκτός
αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με
τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό
αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση στην
οποία αφορά η διοικητική κύρωση.
2. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται
υπόψη κριτήρια, όπως η ολική χωρητικότητα του πλοίου
και η καθ’ υποτροπή παράλειψη ασφάλισης.
Άρθρο 7
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθ. 3332.2/
01/12/05−10−2012 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης
πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσι−
ες ενδομεταφορές» (ΦΕΚ 2822/Β΄/19−10−2012), παύει να
ισχύει.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F
Αριθ. 5759/Γ5−813
(8)
Τροποποίηση της αριθ. 751/Γ5−73/18.1.2013 απόφασης με
θέμα «΄Εγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή
των δαπανών διενέργειας της Έρευνας επί του Ει−
σοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοι−
κοκυριών της Χώρας (EU−SILC), έγκριση χρησιμοποί−
ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους, για το έτος 2013».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10, του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρη−
ματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήμα−
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τα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ.
1 του άρθρου 7 της από 18.11.2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).
β. Του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
δ. Του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την
προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του
άρθρου 45 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄).
ε. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δια−
τάκτες» (Α΄ 194),
στ. Της αριθ. ΓΠ – 400/27.8.2012 απόφασης με θέμα
«΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά μετα−
βάλλεται η δαπάνη που έχει κατανεμηθεί στους ΚΑΕ
0419 και 0429. Συγκεκριμένα, μειώνεται η δαπάνη που
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 (αμοιβή συνεργατών με δελτίο
παροχής υπηρεσιών) κατά πεντακόσια είκοσι ευρώ και
τρία λεπτά (520,03 €) και αυξάνεται η δαπάνη που θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 (αμοιβή συνεργατών με υπεύθυνη
δήλωση) κατά το ίδιο ποσό.
3. Για τη μείωση της δαπάνης που θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 0419, σύμφωνα με την 5541/Α2−1908/3.6.2012 από−
φαση, αποδεσμεύτηκε πίστωση με α/α καταχώρησης
362 και για την πληρωμή της δαπάνης που θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 0429, σύμφωνα με την 5359/Α2−1853/30.5.2013
απόφαση, εγκρίθηκε πίστωση με α/α καταχώρησης 359,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του διατακτικού
μέρους της τροποποιούμενης απόφασης κατά το μέρος
που αφορά στην κατανομή της δαπάνης για την κατάρ−
τιση των καταλόγων−πλαισίων κατά ΚΑΕ από:
65 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
1.469,65 € (ΚΑΕ 0419)
260 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
5.878,60 € (ΚΑΕ 0429)
σε
42 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
949,62 € (ΚΑΕ 0419)
283 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
6.398,63 € (ΚΑΕ 0429)
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 751/Γ5−73/18.1.2013 από−
φαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Αριθ. 22625
(9)
Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ
κατηγορίας, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογρά−
φων Μηχανικών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5α΄ του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78/Α΄/14−3−2000), σύμφωνα με την οποία οι κενές
οργανικές θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στο ΑΕΙ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Π.Δ. 149/85
(ΦΕΚ 54/Α΄/27−3−85) και του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14−3−2000).
3. Το αριθ. 605/6−3−2013 έγγραφο του Τμήματος Αρ−
χιτεκτόνων Μηχανικών.
4. Την αριθ. 2/16−4−2013 απόφαση της Γ.Σ. του Τμή−
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για τη
μετάταξη της Στέλλας Γιαννακοπούλου, μέλους ΕΤΕΠ,
ΠΕ κατηγορίας, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
σε κενή οργανική θέση ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Αγρο−
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ.
5. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας
(έγγραφο Γραφείου Πρυτανείας αριθ. 23584/22−5−2013),
για:
α) τη μεταφορά στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογρά−
φων Μηχανικών μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ,
ΠΕ κατηγορίας,
β) την ανάκληση της αριθ. 1699/31−12−2012 απόφασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου (Πρυτανική πράξη αριθ.
2882/25−1−2013, ΦΕΚ 361/Β΄/19−2−2014), που αφορούσε
στη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ,
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατη−
γορίας, από το Α.Π.Θ. στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο−
γράφων Μηχανικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η μετάταξη της Στέλλας Γιαννακοπούλου του Αγγέλου,
μέλους ΕΤΕΠ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
2. Την ανάκληση της αριθ. 2882/25−1−2013 Πρυτανι−
κής πράξης (ΦΕΚ 361/Β΄/19−2−2013), που αφορούσε στη
μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ, ΠΕ
κατηγορίας, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για
τη μετάταξη του παραπάνω μέλους ΕΤΕΠ.
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2013
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθ. Φ.19496/2013/0005829/19−04−2013 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1042/Β΄/29−04−2013, ως προς εκδότη της απόφασης, γί−
νεται η εξής διόρθωση:
Από το λανθασμένο «Υπουργού Εσωτερικών»,
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στο ορθό «Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
F
(11)
Στην αριθ. 2123/29.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ−

τικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1374/Β΄/6.6.2013, στη σελίδα 20999, γίνεται η εξής διόρ−
θωση:
Από το εσφαλμένο: «Ελληνυχής Ιθαγένειας»,
στο ορθό: «Ελληνικής Ιθαγένειας».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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