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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 99838/Δ4
(1)
Αναστολή – Ανάκληση εφαρμογής Αποφάσεων Συγχω−
νεύσεων − Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 5, των παρ.
1, 2 και 6 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της
παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30−09−1985) σε συνδυασμό
με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Με−
ταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/26−09−1991), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/
2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
118/τ.Α΄/24−05−2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98 Α΄).
5. Την αρ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/τΒ΄/19−06−2014)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο
Κουκοδήμο».
6. Τις αρ. 71336/Δ4/24−06−2011 (ΦΕΚ 1575/τΒ΄/27−06−
2011) και 71327/Δ4/24−06−2011 (ΦΕΚ 1575/τΒ΄/27−06−2011)
υπουργικές αποφάσεις.
7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
• Το με αρ. πρωτ. 17412/28−05−2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής.
• Το με αρ. πρωτ. 7211/29−05−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.
• Το με αρ. πρωτ. 21499/03−12−2013 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
• Το με αρ. πρωτ. 9170/22−05−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
• Το με αρ. πρωτ. 5688/02−07−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
8. Την με αρ. πρωτ. 3126/30−04−2014 εισήγηση της Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
9. Την με αρ. πρωτ. 13237/03−07−2014 εισήγηση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτι−
κών Συμβουλίων.
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2014−2015 την
εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24−06−2011 (ΦΕΚ 1575/τΒ΄/
27−06−2011) υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάργηση
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά
το μέρος που αφορά:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά (0502076)
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι−
κής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος (1602020)
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθί−
ας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Β. Ανακαλούμε την αρ. 71327/Δ4/24−6−2011 (ΦΕΚ 1575/
τΒ΄/27−06−2011) Υπουργική απόφαση με θέμα «Κατάργη−
ση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
κατά το μέρος που αφορά:
Στην κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνα−
σίου Ιτέας (2214010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
Γ. Ανακαλούμε την αρ. 71336/Δ4/24−06−2011 (ΦΕΚ 1575/
τΒ΄/27−06−2011) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγχωνεύ−
σεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
κατά το μέρος που αφορά:
1. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Μακρυχωρίου
(3105050) και του Γυμνασίου Γόννων (3103010) σε Γυ−
μνάσιο Μακρυχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ−
σαλίας.
2. Στη συγχώνευση των Λ.Τ. Γυμνασίου Μακρυχωρίου
(3105050) και του ΓΕΛ Γόννων (3153010) σε ΓΕΛ Γόννων
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4786/01
(2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας PAVIMAR S.A. που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 154/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΄/22−4−2005).
θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−

γησης 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
«Ίδρυση 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. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των
αριθμ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) και 1246.3/6/94/
1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) κοινών αποφάσεων των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας,
ιβ. της αριθμ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
2. Το αριθμ. 5363711/24−6−2014 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
3. Την από 26 Ιουνίου 2014 αίτηση της εταιρείας
PAVIMAR S.A., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας PAVIMAR S.A. που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31
του Ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά
και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις
παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία PAVIMAR S.A. που εδρεύει στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από
την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του ΑΝ 378/68 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Α.Ν 378/1968 και του άρθρου 25
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται
σ' αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα,
ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα,
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε
ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων
εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
καθώς και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των
50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.
ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
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από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή,
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της,
καθώς και του διευθυντή και εκπροσώπου αυτής στην
Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή
που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παράγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση
στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της
που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/75
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31
του Ν. 4150/13.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2014

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) ολική χωρητικότητα (GT) νοείται το αποτέλεσμα
της μέτρησης ολόκληρου του μεγέθους ενός πλοίου που
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
β) καθαρή χωρητικότητα (NT) νοείται το αποτέλεσμα
της μέτρησης της ωφέλιμης χωρητικότητας ενός πλοίου
που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
γ) μήκος πλοίου νοείται το ενενήντα έξι τοις εκατό
(96%) του ολικού μήκους πάνω σε μια ίσαλο γραμμή
στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ελάχιστου
πλευρικού ύψους που μετριέται από την άνω όψη της
τρόπιδας ή το μήκος από την πρωραία όψη της στεί−
ρας μέχρι τον άξονα του κορμού του πηδαλίου πάνω
σε αυτή την ίσαλο γραμμή αν αυτό είναι μεγαλύτερο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 4200/171/2014
(3)
Τρόπος υπολογισμού, διαδικασία διενέργειας της κα−
ταμέτρησης και πιστοποίησης της ολικής χωρητικό−
τητας (GT) πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού
καθώς και αυτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρη−
ση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969 (Δ.Σ.Χ.’69).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
13 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α ΄102),
β) του ν.δ. 973/1971 «Περί καταμετρήσεως της χωρη−
τικότητας των εμπορικών πλοίων» (Α΄ 194), όπως ισχύει,
γ) του ν. 1373/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για
την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969
(ΙΜΟ − ΛΟΝΔΙΝΟ 1969)» (Α΄ 92),
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργή−
σεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ισχύει,
ε) του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες
των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236) όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την
καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλό−
ων, καθορισμού τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών
πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α΄ 201) όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσι−
ών» (Α΄ 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 94/2012 (Α΄149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
θ) της αρ. 4113.311/01/2013/21−11−2013 απόφαση Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρι−
σμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 391/2009,
Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο
Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφι−
στάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών»
(Β΄ 3049),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε πλοία που
εκτελούν πλόες εσωτερικού καθώς και σε αυτά που
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς
Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας
των πλοίων, 1969 (Δ.Σ.Χ.’69), για τα οποία εκδίδεται πι−
στοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), όπως ισχύει κάθε φορά, και
τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό
χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι−
ρούνται τα αλιευτικά πλοία στα οποία εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2930/1986,
όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Υπολογισμός Χωρητικότητας
1. Στα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας απόφασης, πέραν της καταμέτρησής τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971, υπολογίζο−
νται η ολική χωρητικότητα (GT) και η καθαρή χωρητι−
κότητα (NT) αναλόγως του μήκους τους, ως ακολούθως:
α) Για πλοία μήκους 24 μέτρων και άνω, η ολική χωρη−
τικότητα (GT) και η καθαρή χωρητικότητα (NT) υπολο−
γίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος
Ι του ν. 1373/83 (Α΄92), όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Για πλοία μήκους μικρότερου των 24 μέτρων, η
ολική χωρητικότητα (GT) και η καθαρή χωρητικότητα
(NT) υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πε−
ρίπτωση (α). Ειδικότερα, η υπό το ανώτερο κατάστρωμα
χωρητικότητα, σε κυβικά μέτρα (m3), δύναται εναλλα−
κτικά να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194).
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1,
για τα πλοία που έχουν καταμετρηθεί με τις διατάξεις
του Ν. 1373/1983 (Α΄ 92) όπως ισχύει κάθε φορά, και δεν
έχουν υποστεί καμία μετασκευή που να μεταβάλλει την
χωρητικότητά τους μέχρι την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν οι τιμές της ολικής
χωρητικότητας (GT) και της καθαρής χωρητικότητας
(NT) όπως αναγράφονταν στο σχετικό Διεθνές Πιστο−
ποιητικό Χωρητικότητας (1969), χωρίς να απαιτείται η
υποβολή νέας μελέτης υπολογισμού χωρητικοτήτων,
εφόσον ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου
βεβαιώνει τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωσή του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Πιστοποίηση
1. Για τον υπολογισμό της ολικής χωρητικότητας (GT)
των πλοίων υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄
45) όπως ισχύει, τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαι−
ολογητικά όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις για την κατηγορία του πλοίου ως ακολούθως:
α) Αίτηση πλοιοκτήτη ή νομίμου εκπροσώπου του.
β) Μελέτη υπολογισμού χωρητικοτήτων.
γ) Σχέδιο Γενικής Διάταξης του πλοίου.
δ) Σχέδιο Χωρητικοτήτων δεξαμενών του πλοίου.
ε) Σχέδιο Μέσης Τομής και λοιπών κατασκευαστικών
στοιχείων του πλοίου.
στ) Σχέδιο Γραμμών ή Τομών Καταμέτρησης του πλοίου.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της πλοιοκτή−
τριας εταιρίας περί μη εκτέλεσης μετασκευών.
η) Υπεύθυνη Δήλωση του υπογράφοντος τεχνικού ότι
η υποβαλλόμενη μελέτη υπολογισμού χωρητικοτήτων
και τα συνυποβαλλόμενα σχέδια ανταποκρίνονται στην
πραγματική κατάσταση του πλοίου.
θ) Αποδεικτικά νόμιμης εκπροσώπησης που προβλέ−
πεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
ι) Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης
του πλοίου.

ια) Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου.
ιβ) Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας του
πλοίου.
2. Για την πιστοποιούμενη ολική χωρητικότητα των
πλοίων εκδίδεται βεβαίωση, υπόδειγμα της οποίας επι−
συνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 5
Κατάρτιση μελετών, έλεγχος και έκδοση βεβαιώσεων
1. Οι μελέτες υπολογισμού χωρητικοτήτων καταρτί−
ζονται από διπλωματούχους ή πτυχιούχους Ναυπηγούς
Μηχανικούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά−
λογα με την κατηγορία του πλοίου.
2. Αρμόδιοι για τον έλεγχο των μελετών καταμέτρη−
σης, των σχετικών δικαιολογητικών και την έκδοση των
σχετικών βεβαιώσεων είναι οι Οργανισμοί (Νηογνώμονες)
που έχουν κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για τη παροχή υπηρεσιών σχετικών
με την καταμέτρηση πλοίων για λογαριασμό της Αρχής.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
(4)
Τροποποίηση 1η προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγι−
κής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2014.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Μ. 8423.01/02/14/02−07−14 από−
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 3 και 4 του Ν. 3142/
1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43), και με την από
30−05−2014 (θέμα 20ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Πλοηγικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση
προϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρε−
σίας Οικονομικού Έτους 2014, (αριθμ. πρωτ. απόφασης
έγκρισης προϋπολογισμού 2014 Μ. 8423.01/05/13/17−12−
2013 (ΦΕΚ 119 Β΄/2014), του οποίου τα τελικά αποτελέ−
σματα διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ: 16.815.700,00 €
ΕΞΟΔΑ: 19.580.616.00 €
Έλλειμμα: 2.764.916,00 € το οποίο θα καλυφθεί από το
Ταμειακό Υπόλοιπο της 31/12/2013 το οποίο ανέρχεται
στο ποσόν των 13.470.516,10 €.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 13981
(5)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων που
ασχολούνται με το πρόγραμμα συλλογικής κατα−
πολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.
Η AΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του Ν. Δ. 2413/1953
«περί καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς».
2. Το Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/30−7−1999) «Διεπαγγελ−
ματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» και ειδικότερα το άρθρο 10
«παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων».
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης και ιδίως το άρθρο 159 «Αρμοδιότητες του
Περιφερειάρχη».
4. Tου Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180) άρθρο 25 παρ. 7
«Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
6. Tην αριθμ. 1305/26−02−2014(ΦΕΚ 636/Β΄/13−03−2014)
απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στην
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Δωροθέα Κολυνδρίνη −
Χαλαστάρα.

7. Την αριθμ. 2751/10−02−2014 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.
Περί επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό
17.077.584,00 €, προς κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας.
8. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
(απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ 775/Β΄/
9−6−2005).
9. Του άρθρου 16 Ν. 3205/2003 βάσει των οποίων επι−
τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
10. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015
(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄/2014).
11. Την υπ’ αριθμ. 1289/22−01−2014 απόφαση Αντιπερι−
φερειάρχη Θεσσαλίας «Σύσταση ομάδας έργου εκπλή−
ρωσης Προγράμματος Δακοκτονίας 2014».
12. Την απόφαση αρ. 470/2014 (Πρακτικό 9/10−04−2014)
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1172/16−04−2014 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Μαγνησίας για ποσό
7.000,00 €.
14. Την απόφαση 691/2014 (πρακτικό 14/13−06−2014) της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί
τροποποίησης της αρ. 470/2014 (πρακτικό 9/10−04−2014)
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο της υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή ανά υπάλληλο από την
δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31/12/2014 για τους
συμμετέχοντες στην ομάδα έργου δακοκτονίας 2014
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων,
για τους οποίους αφενός προκύπτει αντικειμενικά αυ−
ξημένη ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης πέραν του
ορίου των εκατό είκοσι (120) ωρών ανά υπάλληλο το
εξάμηνο, λόγω μεγαλύτερης συγκέντρωσης της διαχεί−
ρισης και του ελέγχου του έργου της δακοκτονίας τους
θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες (δεύτερο εξάμηνο
του 2014) και, αφετέρου, δεν έχει εγκριθεί με απόφασή
μας υπερωριακή απασχόληση κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2014 για τους συμμετέχοντες στην ομάδα έργου
δακοκτονίας 2014, ήτοι:
α) Διευθυντής Δακοκτονίας μέχρι 150 ώρες.
β) Επόπτες Δακοκτονίας μέχρι 150 ώρες για κάθε
επόπτη.
γ) Λογιστής μέχρι 150 ώρες.
δ) Γραμματέας μέχρι 115 ώρες.
2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται
κατά τις εργάσιμες ημέρες από λήξη ωραρίου έως 22.00.
Υπεύθυνος για την ανάθεση και την αιτιολόγηση της
αναγκαιότητας της υπερωριακής απογευματινής απα−
σχόλησης ορίζεται ο Διευθυντής Δακοκτονίας, ο οποίος
βεβαιώνει την ανάγκη πραγματοποίησης αυτής επί της
αναλυτικής ονομαστικής κατάστασης υπερωριών. Αρμό−
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διος για τον έλεγχο υπερωριακής απασχόλησης είναι
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων,
στην οποία υπηρετούν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.
3. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2014 βάσει
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2014 και αφορούν τους Αυτοτελής
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα
από τον φορέα 073 κωδικό 5241 του προϋπολογισμού
της Υπηρεσίας μας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε
επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 2 Ιουλίου 2014
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ − ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ
F
Αριθμ. πράξης: 92/04.07.2014
(6)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστή−
ματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανο−
νισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 − GR.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει,
β) την πράξη ΣΝΠ 66/8.4.2008 «Κανονισμός Λειτουργί−
ας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 – GR» (ΦΕΚ
Β΄ 697/21.4.2008), όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις ΣΝΠ
71/24.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1354/8.7.2009), 72/20.10.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 2277/26.10.2009), 76/19.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1836/22.11.2010),
79/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 672/26.4.2011), 80/14.11.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 2711/15.11.2011) και 86/24.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3558/31.12.2012),
γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/25 της Ευ−
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία τροπο−
ποιήθηκε η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με το Διευ−
ρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μετα−
φοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο
(TARGET 2),
δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε−
ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά−
πεζας, αποφάσισε:
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Να τροποποιήσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συ−
στήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακα−
νονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 – GR, όπως ισχύει
(στο εξής ο «Κανονισμός»), ως εξής:
Ι. Το άρθρο 1 του Κανονισμού τροποποιείται, ως εξής:
1. Μετά τον ορισμό «διαχειρίστρια ΕθνΚΤ» προστίθεται
ο ακόλουθος ορισμός:
« − “διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων”: πάγια διευ−
κόλυνση του Ευρωσυστήματος, την οποία μπορούν να
χρησιμοποιούν αντισυμβαλλόμενοι προκειμένου να διε−
νεργούν καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας σε ορισμένη
ΕθνΚΤ με το προκαθορισμένο επιτόκιο καταθέσεων».
2. Μετά τον ορισμό «επιτόκιο οριακής χρηματοδότη−
σης» προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:
«− “επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων”:
το επιτόκιο που εφαρμόζεται στη διευκόλυνση αποδο−
χής καταθέσεων».
ΙΙ. Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Κανονισμού αντι−
καθίσταται, ως εξής:
«3. Οι λογαριασμοί ΜΠ και οι υπολογαριασμοί τους
τοκίζονται με το χαμηλότερο εκ του επιτοκίου μηδέν
τοις εκατό ή του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδο−
χής καταθέσεων, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την
τήρηση των απαιτούμενων ελάχιστων αποθεματικών.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός και η καταβολή
των τόκων επί των τηρούμενων ελάχιστων αποθεμα−
τικών διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2531/98
του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με
την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα1 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της
12ης Σεπτεμβρίου 2003, για την εφαρμογή ελάχιστων
αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9)2.».
Κατά τα λοιπά ο Κανονισμός παραμένει αμετάβλητος.
Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα πράξη τίθεται σε ισχύ την 19η Ιουλίου 2014.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
1 ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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