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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 150869/ΙΑ
(1)
Ανάκληση της με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012 (ΦΕΚ 2495 Β΄)
απόφασης κατά το μέρος που αφορά στην κατάπτω−
ση των με αρ. 103280/3−9−2009 και 103281/3−9−2009
εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας PROTON.

Ανάκληση της με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012 (ΦΕΚ 2495 Β΄)
απόφασης κατά το μέρος που αφορά στην κατάπτω−
ση των με αρ. 103280/3−9−2009 και 103281/3−9−2009
εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας PROTON..
Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελλη−
νόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. ..............
Απονομή εύφημου μνείας στον Roland Paul
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Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−2005
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα−
σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας OPAL
SHIPPING LTD, που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3774/24121/17−6−2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
COMMERCIAL S.A. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ ......................
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3642/23976/08−10−2002 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
DACIA NAVIGATION INC. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ ......
Σύσταση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .........
Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ−
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2/84487/0025/2013
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/04−
01−2006 (ΦΕΚ Β΄ 16) «Διαδικασία Βεβαίωσης και
Διαγραφής Οφειλών Εγγυημένων από το Ελλη−
νικό Δημόσιο», όπως ισχύει», που δημοσιεύθηκε
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
με αριθμό 2539/10−10−2013 (τ. Β΄). ..................................... 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012 (ΦΕΚ 2495 Β΄) απόφαση
σχετικά με «Ανάκληση των με αρ. 92789/ΙΑ/27−7−2010 και
92796/ΙΑ/27−7−2010 νέων Αδειών Λειτουργίας Κέντρου
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης».
2. Τη με αρ. 2351/2013 απόφαση του Τμήματος Η΄ του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αιτήσεως ακυρώ−
σεως και των πρόσθετων λόγων με τους οποίους ζητή−
θηκε η ακύρωση της με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012 (ΦΕΚ2495
Β΄) αποφάσεως σχετικά με «Ανάκληση των με αρ. 92789/
ΙΑ/27−7−2010 και 92796/ΙΑ/27−7−2010 νέων Αδειών Λειτουρ−
γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», η οποία
ακυρώνει τη με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012 (ΦΕΚ 2495 Β΄)
απόφαση κατά το μέρος που με αυτή διατάχθηκε η κα−
τάπτωση υπέρ του Δημοσίου δύο εγγυητικών επιστολών
της Τράπεζας PROTON.
3. Το με αρ. 3232/φ.ερωτ.61/13/07−10−2013 γνωμοδο−
τικό έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
αποφασίζουμε:
Ανακαλείται το στοιχείο β της με αρ. 99054/ΙΑ/31−8−2012
(ΦΕΚ 2495 Β΄) απόφασης σχετικά με «Ανάκληση των
με αρ. 92789/ΙΑ/27−7−2010 και 92796/ΙΑ/27−7−2010 νέων
Αδειών Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης» που αφορά στην κατάπτωση των με αρ. 103280/
3−9−2009, 103281/3−9−2009 εγγυητικών επιστολών της
Τράπεζας PROTON, ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
εκάστη, σε εκτέλεση της με αρ. 2351/2013 αποφάσεως
του Τμήματος Η΄ του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ.815.2/981/151116/Z1
(2)
Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσ−
σης εκπαίδευσης του εξωτερικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθ. 18 και της περ. α΄ της παρ. 13
του άρθ. 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
β) Της υποπαρ. Θ2 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και
4127/2013».
γ) Της παρ. 5β του άρθρ. 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλων διατάξεων».
γ) Της παρ. 7 του άρθ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις».
δ) Το άρθ. 9 του ν. 2717/1997 (Α΄ 160) «Εκλογή διδακτι−
κού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 13 παρ. 8 και 9 του ν. 1566/85 (Α΄ 167)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθ. 2/17055/0022/18−04−2013 (Β΄ 945) «Όροι,
προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών
μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
του ΥΠΑΙΘΠΑ που αποσπώνται στο εξωτερικό» Υπουρ−
γική απόφαση.
3. Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
του εξωτερικού
1. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
του εξωτερικού όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2,
παρ. 1, περ. α΄ του ν. 4027/11 (Α΄ 233), όπου φορέας
είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, η
ελληνική κοινότητα, η ορθόδοξη εκκλησία και όπου το
αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι εκείνο της
ημεδαπής, ή που υπηρετούν σε μη ενταγμένα τμήματα
ελληνικής γλώσσας και τμήματα ενηλίκων όπως αυτά
ορίζονται από το άρθρο 2, παρ. 2, περ. στ΄ και ζ΄ του
ν. 4027/11 (Α΄ 233) καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο
της ημεδαπής.
2. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 2, παρ. 1 περ. Β΄, γ΄ και ε΄ του ν. 4027/11
(Α΄ 233) καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο της χώρας
υποδοχής.

3. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού,
καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος ή
της Έδρας και δεν υπερβαίνει τις ώρες διδασκαλίας που
εβδομαδιαίως προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς
της αντίστοιχης βαθμίδας στην ημεδαπή. Στις ώρες
αυτές, εκτός των διδακτικών καθηκόντων, εντάσσονται
και δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία του
τμήματος τόσο σε ερευνητικό επίπεδο (Ερευνητικά Κέ−
ντρα ή Ινστιτούτα), όσο και σε διοικητικό.
4. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
σχολεία των οποίων η λειτουργία διέπεται από διακρα−
τικές συμφωνίες, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της συμφωνίας.
5. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
σχολεία των οποίων η λειτουργία τους είναι δεσμευ−
τική από τη νομοθεσία της ξένης χώρας, καθορίζεται
σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.
6. Το ωράριο των εκπαιδευτικών, στους οποίους έχει
ανατεθεί εργασία διοικητικού περιεχομένου στο Γρα−
φείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθορίζεται σύμφωνα με
το ωράριο των αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων
στο εξωτερικό.
7. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπα−
στεί και τοποθετηθεί στις οικείες ελληνικές διπλωμα−
τικές ή προξενικές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές δι−
ατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233)
και της παρ. 13 του άρθ. 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), για
να προσφέρουν διοικητικό έργο, καθορίζεται σύμφωνα
με το ωράριο των υπαλλήλων των οικείων ελληνικών
διπλωματικών ή προξενικών αρχών.
Άρθρο 2
Τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
του εξωτερικού
1. Διδασκαλία με ωράριο διδασκαλίας μικρότερο του
προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις της ημεδα−
πής δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν
είναι αντικειμενικά δυνατή.
2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές
μονάδες του εξωτερικού για τη συμπλήρωση του ωρα−
ρίου τους, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαί−
δευσης και αφού έχουν συνεκτιμηθεί οι χιλιομετρικές
αποστάσεις και οι δυνατότητες συγκοινωνίας, μπορεί να
τοποθετηθούν σε περισσότερες από μία εκπαιδευτικές
μονάδες για τη διδασκαλία μαθημάτων που προβλέπο−
νται από τις κείμενες διατάξεις, ή να τοποθετηθούν στο
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή να τους ανατεθεί
εργασία διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περι−
εχομένου στο οικείο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στην Ελλη−
νική Διπλωματική Αρχή ή Προξενείο εφόσον έχει δοθεί
η συγκατάθεση των αρμόδιων Αρχών, στην Ελληνική
Κοινότητα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ελληνικά ιδρύματα,
συλλόγους γονέων, σωματεία και άλλα νομικά και φυσικά
πρόσωπα που σκοπό έχουν τη διατήρηση και διάδοση
της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού.
3. Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί εργα−
σία διοικητικού περιεχομένου στο Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης, μπορεί να τοποθετηθούν ή να καλύψουν
έκτακτες ανάγκες και σε εκπαιδευτικές μονάδες, για
τη διδασκαλία μαθημάτων που προβλέπονται από τις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κείμενες διατάξεις, μετά από απόφαση του οικείου Συ−
ντονιστή Εκπαίδευσης και αφού έχουν συνεκτιμηθεί οι
χιλιομετρικές αποστάσεις και οι δυνατότητες μετακί−
νησης. Οι συνολικές ημέρες εργασίας θα είναι 5 (πέντε)
και οι ώρες διδασκαλίας δε θα ξεπερνούν τις ώρες δι−
δασκαλίας των υπολοίπων εκπαιδευτικών της περιοχής
ευθύνης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης. Οι ημέρες
απασχόλησης στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης δε
θα συμπίπτουν με τις ημέρες απασχόλησης σε εκπαι−
δευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
4. To ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται
κατά περίπτωση να προσαυξάνεται μέχρι και 3 ώρες, με
απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, εφόσον
σε κάποιο από τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού οι
εναπομένουσες, μετά την κατανομή του προγράμματος,
ώρες διδασκαλίας, δε δικαιολογούν την απόσπαση εκ−
παιδευτικού για την κάλυψη αυτών των ωρών.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 8 και 9 του
Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ 167/τ. Α΄/30−09−85) ισχύουν και για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μο−
νάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Αργίες και διακοπές των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης του εξωτερικού
1. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις εκπαιδευτι−
κές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπως αυτές
ορίζονται από το άρθρο 2, παρ. 1, περ. Α΄ του ν. 4027/11
(Α΄ 233), όπου φορέας είναι οι ελληνικές διπλωματικές
ή προξενικές αρχές, η ελληνική κοινότητα, η ορθόδοξη
εκκλησία καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα της
ημεδαπής ή όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6, παρ. 3 του
ν. 4027/11 (Α΄ 233).
2. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές
μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2,
παρ. 1 περ. Β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 4027/11 (Α΄ 233),
καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα της χώρας υπο−
δοχής. Οι εβδομάδες εργασίας τους δε θα πρέπει να
είναι λιγότερες από 36 εβδομάδες για κάθε διδακτικό
έτος.
3. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές
μονάδες των οποίων η λειτουργία διέπεται από διακρα−
τικές συμφωνίες ή είναι δεσμευτική από τη νομοθεσία
της ξένης χώρας, καθορίζονται από τις συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές μονάδες και σύμφωνα με τις σχετικές δια−
τάξεις της συμφωνίας ή της νομοθεσίας της ξένης χώρας.
4. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για
τους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει ανατεθεί εργα−
σία διοικητικού περιεχομένου στο Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης, καθορίζονται σύμφωνα με τις αργίες και
διακοπές των αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων
στο εξωτερικό.
5. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις των
εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί και τοποθετη−
θεί στις οικείες ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές
αρχές με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 13 του άρθ.
18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) και της παρ. 13 του άρθ. 18
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του ν. 4027/2011(Α΄ 233), για να προσφέρουν διοικητικό
έργο, καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους
υπαλλήλους των οικείων ελληνικών διπλωματικών ή
προξενικών αρχών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΤΕΠΠΑ/168667/89846/1901 (3)
Απονομή εύφημου μνείας στον Roland Paul Obermaier.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3658/2008 «Μέτρα για. την προ−
στασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 70/Α/22.04.2008).
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.»
(ΦΕΚ 146/Α/13.06.2003).
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
5. Την ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 «Εξαίρεση από τον
περιορισμό των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990).
6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013 «Τροποποίηση
του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών.
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας. Υποδομών. Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντίστοιχα.
7. Το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 «Μέτρα για
την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες
διατάξεις».
8. Το από 20−3−2013 έγγραφο Roland Paul Obermaier.
9. Το αρ. πρωτ. ΕΠ 28/26−4−2013 έγγραφο της KB΄
ΕΠΚΑ, αποφασίζουμε:
Απονέμουμε εύφημο μνεία στον Roland Paul Obermaier.
κάτοικο Γερμανίας, καθώς παρέδωσε στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Κω εβδομήντα τρία (73) αντικείμενα (ειδώλια,
λυχνάρια, αγγεία, οστέινα κομβία, δακτυλίδι και νομί−
σματα), τα οποία χρονολογούνται από την ελληνιστική
έως και τη βυζαντινή περίοδο και απομακρύνθηκαν από
τη χώρα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 3122.1/3864/6/24216
(4)
Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−2005 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας OPAL SHIPPING LTD,
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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 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 Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. Της 3122.1/3864/24216/4−5−2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 84/
ΤΑΠΣ/13−5−2005).
2. Το αριθ. 2587891/06−9−2013 παράβολο ΔΟΥ Α΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.
3. Την από 09−9−2013 αίτηση της εταιρείας OPAL
SHIPPING LTD. για τροποποίηση της απόφασης εγκα−
τάστασης ως προς την έδρα και την επωνυμία της
εταιρείας.
4. Την από 19 Αυγούστου 2013 βεβαίωση του Υπουρ−
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Κύπρο
από την οποία προκύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα η
αλλαγή της έδρας και η νέα επωνυμία της ανωτέρω
εταιρείας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−
2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 84/ΤΑΠΣ/
13−5−2005) «περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου
της εταιρείας OPAL SHIPPING LTD. που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ» ως προς την έδρα της εταιρείας από
νησιά ΜΑΡΣΑΛ (παλαιά έδρα) σε ΚΥΠΡΟ (νέα έδρα)
και την επωνυμία από OPAL SHIPPING LTD. (παλαιά
επωνυμία) σε OPAL SHIPPING LIMITED (νέα επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δ/νση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς
αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική
πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η
αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέ−
πειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπεριλαμβανο−
μένης της παρούσας απόφασης.
3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/3864/
24216/4−5−2005 (ΦΕΚ 84/ΤΑΠΣ/13−5−2005) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/3774/38/24121
(5)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3774/24121/17−6−2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας COMMERCIAL
S.A. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ.
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 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 Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιγ. της αριθ. 3122.1/3774/24121/17−6−2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 77/
ΤΑΠΣ/02−7−2004).
2. Την από 03−10−2013 αίτηση της εταιρείας
COMMERCIAL S.A. με την οποία ζήτησε την ανάκληση
της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελ−
λάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3774/24121/17−6−2004
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 77/ΤΑΠΣ/02−7−2004)
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, Ν. 4150/2013 γραφείου της
εταιρείας COMMERCIAL S.A. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ.
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 παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/3642/20/23976
(6)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3642/23976/08−10−2002 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατά−
σταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας DACIA
NAVIGATION INC. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ.
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 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 Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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.
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ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. της αριθ. 3122.1/3642/23976/08−10−2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
199/ΤΑΠΣ/22−10−2002).
2. Την από 03−10−2013 αίτηση της εταιρείας DACIA
NAVIGATION INC. με την οποία ζήτησε την ανάκληση της
άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα,
αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3642/23976/08−10−2002
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 199/ΤΑΠΣ/22−10−2002)
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, Ν. 4150/2013 γραφείου της
εταιρείας DACIA NAVIGATION INC. με έδρα τη ΛΙΒΕΡΙΑ.
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 παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 52837/43305
(7)
Σύσταση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167/Α΄) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
β) Των υποπαραγράφων Ζ.1 και Ζ.2 της παραγράφου
Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής [...] 2013−2016».
γ) Των άρθρων 13−15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β΄ της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/
οικ.21634/02−08−2013 (ΦΕΚ 1914/Β΄) απόφασης του Υπουρ−
γού Δ.Μ. & Η.Δ. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής
των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των
κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, τον τρόπο μο−
ριοδότησής τους και ρυθμίσεις ζητημάτων λειτουργίας
του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του
Ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων».
3. Την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09−08−2013 (ΦΕΚ
1992/Β΄) απόφαση του Υπουργού Δ.Μ. & Η.Δ. «Καθορισμός
της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφο−
ρά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης
τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
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4. Την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16−08−2013 (ΑΔΑ:
ΒΛΩΦΧ−ΖΘΣ) εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ. & Η.Δ. με θέμα «Πρό−
γραμμα Κινητικότητας Ν. 4172/2013».
5. Το αριθ. 32796/13−08−2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με έδρα το
κατάστημα στέγασης της έδρας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Δ.
Αττικής συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του, ως εξής:
α) Ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
επίσης Μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής
Υποστήριξης της Α.Δ. Αττικής, ως Μέλος και Εισηγητή,
με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης
της Α.Δ. Αττικής.
γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής
έτερο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως
Μέλος, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Δ/νσης της
Α.Δ. Αττικής έτερο της Δ/νσης Διοίκησης.
Γραμματέας στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο της Α.Δ. Αττικής και αναπληρωτής του, ορίζεται με
την απόφαση Συγκρότησης/Ορισμού Μελών, υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Α.Δ. Αττικής.
Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και
η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία,
κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική
και μηχανογραφική υποστήριξη του Α.Σ.Ε.Π., τόσο για τη
θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/
μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου.
Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκρο−
τούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αρμόδια
και για τους μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α.
Α΄ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών μπορεί να συγκροτείται για έναν ή περισσότερους
Ο.Τ.Α. διακριτό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
ανάλογα με τις ανάγκες με την ως άνω σύνθεση.
Η θητεία του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
τέταρτου έτους της θητείας του. Η θητεία αυτή μπορεί
να παρατείνεται για δύο ακόμη έτη.
Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις του Τριμελούς Ειδικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζονται, κατά τα λοι−
πά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(Ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
*Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Με την αριθμ. 612/3609/08−08−2013 απόφαση του Προ−
έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ−
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 και 79 του
Ν. 3584/07, το Π.Δ. 50/2001 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/
2011, την αριθμ. 78/2013 απόφαση − γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Π.Ε. Αιτω−
λοακαρνανίας, η οποία ελήφθη κατά την 18−07−2013
συνεδρίασή του, μετατάσσεται η υπάλληλος Γαλιώνη
Νίκη του Χρήστου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό
Καθαριότητας, με βαθμό Ε΄ στον κλάδο ΥΕ14 Βοηθός
Μαγειρείου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που
κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προ−
βλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΠΑ
Αγρινίου 3610/08−08−2013).
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου−Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
92341/10058/30−09−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1183/Γ΄/16.10.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος ΤΑ και ΝΠ Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. 2/84487/0025/2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 2/478/0025/04−01−2006 (ΦΕΚ Β΄ 16) “Διαδικασία
Βεβαίωσης και Διαγραφής Οφειλών Εγγυημένων από
το Ελληνικό Δημόσιο”, όπως ισχύει», που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2539/10−10−2013, τεύχος δεύτερο, επιφέρεται
η παρακάτω διόρθωση:
− Σελίδα 38850, στήλη Α στο σημείο της ημερομηνίας
υπογραφής:
από το εσφαλμένο: «Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2013»
στο ορθό: «Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών −
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027392910130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

