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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/62221/0022 (1)
    Αύξηση ημερών εκτός έδρας ενός (1) υπαλλήλου της 

Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187/Α΄/26−8−1988).

3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/
15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
49 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού τομέα.

5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β΄/9−7−2012).

6. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/27−1−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό 
του» (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011).

7. Τα αριθμ. πρωτ. 1848/81814/24−06−2014 και 3153/ 
104563/19−8−2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων.

8. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, 
ύψους 13.000,00 € στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
ΥΠΑΑΤ, Ειδικός Φορέας 29.110 επιμεριζόμενη στους 
Κ.Α.Ε. 0713 ποσό 2.000,00 € και ΚΑΕ 5311 ποσού 
11.000,00 € όπου υπάρχουν σχετικές πιστώσεις (αριθμ. 
δέσμευσης 12995/85261/01−07−2014 ΑΔΑ 6ΔΤΔΒ−Ξ9Ζ με 
αριθμ. καταχώρισης Υ.Δ.Ε. 59395 και αριθμ. δέσμευσης 
12472/81817/01−07−2014 ΑΔΑ ΨΩΧ0Β−Β5Λ με αριθμ. κα−
ταχώρισης Υ.Δ.Ε. 59394), αποφασίζουμε:
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Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών 
εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2/88360/0022/27−1−2011 (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2014 
σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ 03 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ της 
Γ.Διεύθυνσης Κτηνιατρικής − Διεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου κρίνεται απα−
ραίτητη δεδομένης της ανάγκης συμμετοχής του εν 
λόγω υπαλλήλου σε διάφορα όργανα της Ε.Επιτροπής 
και άλλων διεθνών οργανισμών, ανάγκες που αναμένεται 
να επιβαρυνθούν περαιτέρω λόγω της επιδημιολογικής 
κατάστασης της χώρας (π.χ. πρόσφατη εμφάνιση Κα−
ταρροϊκού Πυρετού στη Λακωνία).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

F
         Αριθμ. 130385/Γ7 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4.4.2012 Υπουργι−

κής Απόφασης (ΦΕΚ 1214/Β΄/11−4−2012) όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄/5−2−2013) ως προς το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της B΄ τάξης 
Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων..

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30−9−1985) 

με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως της παρ. 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) του άρ−
θρου 5 καθώς και της παρ. 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ 
και θ΄) του άρθρου 8.

2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3345/Γ2/2−9−1988 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 649/Β΄/7−9−1988) με θέμα «Ίδρυση 
και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε 
με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 
296/Α΄/30−12−1988).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1 και της παρ. 
2, του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23−9−1997) 
με θέμα «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 
202/Α΄/12−09−2001) με θέμα «Πρόσληψη αναπληρωτών εκ−
παιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης 
και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 2 του 
Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13−2−2002) με θέμα «Οργάνωση 
των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 8 του 
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20−11−2003) με θέμα « Ρύθμιση 
Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, και 4 του Κεφαλαίου 
Α, τις διατάξεις της παρ. 2δ, του άρθρου 42 του Κεφα−
λαίου Η, και τις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) με θέμα «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) με θέμα «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

9. Το Π.Δ. 85/2012 με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
(ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).

10. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−6−2014) με θέμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22−04−2005).

12. Την υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3−10−2003 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1497/Β΄/10−10−2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης 
και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/8−5−2004 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 786/Β΄/26−5−2004) με θέμα «Λειτουργία Καλ−
λιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 88739/Γ7/6−9−2006 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26−9−2006) με θέμα «Λειτουργία Καλ−
λιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

15. Την υπ’ αριθμ. 88740/Γ7/6−9−2006 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26−9−2006) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμ−
μα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

16. Την υπ’ αριθμ. 59609/Γ2/25−5−2011 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1213/Β΄/14−6−2011) με θέμα «Ωρολόγιο πρό−
γραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

17. Την υπ’ αριθμ. 32239/Γ2/23−3−2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1129/Β΄/10−4−2012) με θέμα «Διδασκαλία ξένων 
γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».

18. Την υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4−4−2012 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1214/Β΄/11−4−2012) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολό−
γιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και 
Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών 
Καλλιτεχνικών Λυκείων».

19. Την υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 210/Β΄/5−2−2013) με θέμα «Τροποποίηση Μεταβα−
τικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των 
τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ 
και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».

20. Την υπ’ αριθμ. 115478/Γ2/21−08−2013 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2121/Β΄/28−08−2013) με θέμα «Ωρολό−
γιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου».

21. Την υπ’ αριθμ. 129534/Γ2/16−9−2013 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
θέμα «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και 
Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
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22. Την υπ’ αριθμ. 132448/Γ2/19−9−2013 εγκύκλιο της Διεύ−
θυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα 
«Ενημέρωση για μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

23. Την υπ’ αριθμ. 119568/Γ7/4−10−2012 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 467/Υ.Ο.Δ.Δ./5−10−2012) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Την υπ’ αριθμ. 10918/Γ7/27−01−2014 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 168/Β΄/30−1−2014) με θέμα «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 απόφασης ως προς το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνα−
σίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων».

25. Την υπ’ αριθμ. 53324/Γ7/7−04−2014 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 977/Β΄/17−4−2014) με θέμα «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 10918/Γ7/27−1−2014 απόφασης ως προς 
το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου 
Καλλιτεχνικών Σχολείων».

26. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1618/Β΄/19−6−2014) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

27. Την υπ’ αριθμ. 15/15−11−2011 Πράξη του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.

28. Την υπ’ αριθμ. 245/22−7−2014 Πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

29. Την υπ’ αριθμ. 51/12.8.2014 Πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ).

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4.4.2012 Υπουρ−
γική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/Β΄/11.4.2012) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4.1.2013 απόφαση ως 
προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ 
Τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων. Καθορίζου−
με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Β΄ τάξης 
Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, η οποία είναι 
τάξη με μαθήματα Γενικής Παιδείας είκοσι έξι (26) συ−
νολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο Ομάδες 
Μαθημάτων Προσανατολισμού, α) Ανθρωπιστικών και β) 
Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών 
εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλού−
νται να επιλέξουν τη μία. Επίσης περιλαμβάνει μαθή−
ματα Καλλιτεχνικής Παιδείας με γενικό σύνολο ένδεκα 
(11) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως ανά Κατεύθυνση. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Λυκείου των 
Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα ¹
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 1
Ιστορία 2

Μαθηματικά ²
Άλγεβρα 3

Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1

Φυσικές Επιστήμες ³
Φυσική 2
Χημεία 2

Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Φιλοσοφία 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία , Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 1
Ερευνητική Εργασία (project)4 1
Φυσική Αγωγή 1

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, 
Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) 2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φυσική 3
Μαθηματικά 2

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική 5
Γλυπτική 3
Χαρακτική 1
Πολυμέσα 1
Ιστορία Τέχνης 1
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Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου

Κινησιολογία− Σωματική Έκφραση 1
Υποκριτική 3
Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου 2
Φωνητική − Τραγούδι 1
Ιστορία Θεάτρου − Ιστορία Κινηματογράφου 1
Αισθητική Κινηματογράφου 1
Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2

Κατεύθυνση Χορού

Κλασικός Χορός 5
Τεχνικές Σύγχρονου Χορού 4
Μουσική − Μετρική − Αυτοσχεδιασμός 1
Ιστορία Τέχνης 1

¹ Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική
Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
² Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
³ Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία
4 Η Ερευνητική Εργασία (Project) στην Β΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής
Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Κεραμική
Γραμμικό Σχέδιο
Θεωρία Τέχνης − Στοιχεία Αισθητικής
Βιομηχανικό Σχέδιο

Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου

Εργαστήρι Σκηνογραφίας
Θεατρικό Τραγούδι
Φωτισμός Θεάτρου
Τεχνική Σεναρίου − Ντεκουπάζ
Κινηματογραφική Τεχνολογία − Μοντάζ
Κινούμενο Σχέδιο

Κατεύθυνση Χορού
Εργαστήρι Σκηνογραφίας
Θεατρικό Τραγούδι
Φωτισμός Θεάτρου

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ τάξη Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εβδομαδιαίως 
είναι 42 ώρες.

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου ισχύει η υπ’ αριθ. 10918/Γ7/27−1−2014 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 168/Β΄/30−1−2014). Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών 
Σχολείων ισχύει η 53324/Γ7/7−4−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 977/Β΄/17−4−2014). Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της Γ΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
210/Β΄/5−2−2013) για το έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 F

     Αριθμ. οικ. A42074/3252 (3)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης 

εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας 
Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 των άρθρων 89 και 92 του Ν.4070/2012 

(Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243 και 
244/1987 (Α΄ 104) όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57).

4. Τις διατάξεις του Ν.2946/2001 (Α΄ 224) «Υπαίθρια δι−
αφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο 
τροποποιείται το Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετο−
νομάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) διορισμού του 
Νικολάου− Γεωργίου Δένδια στη θέση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/03−07−2013 (Β' 1655) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. Α−οικ. 54829/4034/17−09−2003 (Β΄ 1364) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός όρων και προ−
ϋποθέσεων αναγραφής εμπορικών διαφημίσεων στα 
Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε,Δ.Χ.) αυτοκίνητα».

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται στο εσωτερικό των Επιβατηγών Δη−
μόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και σε οποιο−
δήποτε σημείο που προσφέρεται για το σκοπό 
αυτό− πλην του οπισθίου ανεμοθώρακα και των 
παραθύρων− και σε συμφωνία με τις γενικότερες 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί ασφαλούς οδήγησης, η 
τοποθέτηση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής 
για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων για την 
προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών 
ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2. Οι προβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις 
απαγορεύεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που:

α. αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 
(Α΄ 191) «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.

β. προσβάλλει τη δημόσια τάξη και αιδώ και τα χρη−
στά ήθη σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις 
λοιπές περί διαφημίσεων γενικά διατάξεων.

γ. είναι πολιτικού ή μη καλαίσθητου περιεχομένου.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τι−

μωρούνται κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 
του άρθρου 23 των Π.Δ. 243 και 244/1987, όπως αυτή 
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του 
Π.Δ. 348/1997 (Α΄ 238).

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, 22 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 F

     Aριθμ. 10149/Γ4 − 785 (4)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, της Έρευ−

νας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα Δρα−
στηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Υπηρεσιών Εστίασης, έτους αναφοράς των στοιχεί−
ων το 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ−
γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.

  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 (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του 
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – 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 Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

δ. του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας −Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη−
μοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη 
του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του 
Ν. 3943/31−3−2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄),

στ. της ΓΠ – 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 
σχετικά με τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρή−
σεων (L 97/9−4−08), παράρτημα ΙΙΙ. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής 
της 11ης Μαρτίου 2009, που αφορά στον ορισμό των 
μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των στοιχείων που 
διαβιβάζονται.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής, 
της 11ης Μαρτίου 2009, που αφορά τις σειρές δεδομέ−
νων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατι−
στικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό 
να καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να 
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της 
ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (€29.253,44) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0419 και ΚΑΕ 0429), 
του έτους 2014, ήτοι ΚΑΕ 0419= € 2.040,22 και ΚΑΕ 0429 = 
€ 27.213,22.

7. Τις με αριθ. πρωτ. 9294/Α2−4765/29.07.2014 με α/α 
648.1 και 9292/Α2−4767/29.07.2014 με α/α 645.1 αποφά−
σεις έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πληρωμή 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ 0419 και 
0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτος 2014, 
αποφασίζουμε:
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1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα 
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Υπηρεσιών Εστίασης, κατά τη διάρκεια των ετών 2014 
και 2015, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 
2013.

1.β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Στα−
τιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ 
τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και αποσκοπεί στη 
συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους 55 και 56 του τομέα 
Ι της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηρι−
οτήτων−ΝΑCE αναθ.2 γενικά χαρακτηριστικά, οικονο−
μική κατάσταση, στοιχεία απασχόλησης, προκειμένου 
να προσδιορισθεί η συνεισφορά των τομέων στη δια−
μόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να 
καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. H έρευνα είναι δειγματοληπτική, για το σχεδιασμό 
της θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία και θα διενεργηθεί σε όλες τις Περιφε−
ρειακές Ενότητες της Χώρας. 

Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του 
δείγματος για την έρευνα που θα διενεργηθεί κατά το 
2014 ανέρχεται στις 2.702 επιχειρήσεις, που ανήκουν 
στους κλάδους 55 και 56 του τομέα Ι της Στατιστικής 
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων − NACE 
αναθ.2 εκ των οποίων οι 2.260 επιχειρήσεις θα ερευνη−
θούν μέσω Ιδιωτών Συνεργατών.

Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι 
τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές και αμε−
ρόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από πλαί−
σιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου προέρχο−
νται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνο−
λο Χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2) και θα 
αποσταλούν στη Eurostat σε NACE αναθ. 2, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του εφαρμοστικού Κανονισμού 
(EC) 251/2009. 

Ο σχεδιασμός της παραπάνω έρευνας ξεκίνησε το 
2014, και οι υπόλοιπες εργασίες θα υλοποιηθούν μέχρι 
και το Δεκέμβριο του 2015.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
Επιλογή δείγματος

 Επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών
 Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−συνεργατών 

για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των 
ερευνών

 Συλλογή στατιστικών στοιχείων κατά το έτος 2014
 Ενημέρωση μητρώου Επιχειρήσεων
 Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−

ματος
 Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
 Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
 Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων 

στη Eurostat

 Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report)
 Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, με−

ροληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτε−
λεσμάτων της έρευνας,

 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, 

•  Ιδιώτες − Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων, 
μέχρι 300.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής: 

Αποζημίωση ιδιωτών – συνεργατών (ΚΑΕ 0419 και 
0429)

α. 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, ήτοι:

1808 ερωτηματολόγια x 15,41 € = ευρώ ανά ερωτημ.= 
27.861,28 € ήτοι

126 ερωτηματολόγια x 15,41€ = 1.941,66 € (ΚΑΕ 0419) 
1682 ερωτηματολόγια x 15,41€ = 25.919,62 € (ΚΑΕ 0429) 
β. Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες 

βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, 
είναι προσωρινά κλειστές ή είναι εκτός κλάδου, οι ιδι−
ώτες – συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενη−
μέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε 
ερωτηματολόγιο, ήτοι:

452 ερωτηματολόγια x 3,08 € ανά ερωτημ.= 1.392,16 € ήτοι,
32 ερωτηματολόγια x 3,08€ = 98,56 € ( ΚΑΕ 0419 )
420 ερωτηματολόγια x 3,08€ = 1.293,60 € ( ΚΑΕ 0429 )
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0419 και 0429 = 29.253,44
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2014 

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
(5)

      Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων της υπό καθε−
στώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ−
ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 113/θέμα 14/4.6.2014)

A  φού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β' 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 128) και συμπληρωματικά τις διατάξεις 
του αρ. 3 ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει,
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δ) το Ν.Δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα 
τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 αυτού,

ε) τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την υπ’  αριθμ. 156/2ο/16.9.2009 και 21.9.2009 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 11292) 
με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η οριστική 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας για όλους τους κλά−
δους της ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» η 
δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας και ο χαρακτηρισμός τους ως ασφαλιστικής 
τοποθέτησης και η θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάρι−
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 
9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει,

ζ) την υπ' αριθμ. 6037/2012 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διορίσθηκε ο Γε−
ώργιος Ραουνάς, σύμβουλος επιχειρήσεων, ως εκκαθα−
ριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

η) την από 7.3.2014 (Α.Π. Δ.Ε.Ι.Α. 1833) επιστολή του εκ−
καθαριστή της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Γεώργιου Ραουνά προς 
τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), με 
την οποία αιτείται την αποδέσμευση ποσού ευρώ εννιακο−
σίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων 
και είκοσι δύο λεπτών (€ 935.624,22) από λογαριασμό 
κυριότητας της εν λόγω εταιρείας που τηρούνται στο πι−
στωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS», 
προς κάλυψη των εξόδων εκκαθάρισης Α΄ εξαμήνου 2014,

θ) το από 1.6.2014 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

να αποδεσμεύσει το ποσό των ευρώ εννιακοσίων τρι−
άντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων και 
είκοσι δύο λεπτών (€ 935.624,22) για την κάλυψη εξόδων 
εκκαθάρισης Α΄ εξαμήνου 2014 της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο η) αίτημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

F
(6)

      Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων της υπό καθε−
στώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την 
επωνυμία «EVIMA GROUP A.A.E.»

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 113/θέμα 13/4.6.2014)

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 128) και συμπληρωματικά τις διατάξεις 
του αρ. 3 ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει,

δ) το Ν.Δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα 
τις διατάξεις των άρθρων 9,10 και 12 αυτού,

ε) τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την υπ’ αριθμ. 63/1/08.02.2013 απόφαση ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 
ΑΕ−ΕΠΕ 979/08−02−2013) «Οριστική ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυ−
μία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7,8 9, 
και 17α έως 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει»,

ζ) την υπ’ αριθμ. 543/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, με την οποία διορίσθηκε η Μαργαρίτα, Πανα−
γιωτοπούλου, ορκωτή ελέγκτρια − λογίστρια, εκκαθα−
ρίστρια της εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

η) τις από 31.1.2014 (Α.Π. Δ.Ε.Ι.Α. 795), 7.2.2014 (Α.Π. Δ.Ε.Ι.Α 
1056) και 27.2.2014 (Α.Π. Δ.Ε.Ι.Α. 1582) επιστολές της εκ−
καθαρίστριας της εταιρείας «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Μαργαρίτας Παναγιωτοπού−
λου και του επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης Ιωάν−
νη Γερμανού προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), με τις οποίες αιτούνται την αποδέ−
σμευση συνολικού ποσού ευρώ πεντακόσιες είκοσι μία 
χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ και είκοσι λεπτά 
(€521.378,20) από λογαριασμό κυριότητας της εν λόγω 
εταιρείας που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την 
επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS», προς κάλυψη των 
εξόδων εκκαθάρισης Α΄ εξαμήνου 2014, του Φόρου Μι−
σθωτών Υπηρεσιών πρώην εργαζομένων της Εταιρείας 
και της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης,

θ) το από 1.6.2014 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

να αποδεσμεύσει το ποσό των ευρώ πεντακόσιες εί−
κοσι μία χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ και είκοσι 
λεπτά (€521.378,20) για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρι−
σης Α΄ εξαμήνου 2014 της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσι−
ών πρώην εργαζομένων της Εταιρείας και της Έκτακτης 
Εισφοράς Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ανωτέρω υπό στοιχείο η) αίτημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

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