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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 99765/Δ4 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 72624/Δ4/12−05−2014 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1329/τΒ΄/26−05−2014) με 
θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχω−
νεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 4 του 

Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30−09−1985) «Δομή και Λειτουρ−
γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παρ. 2 και 5, του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 
/26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24−05−2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολο−
γιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).

5. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/τΒ΄/
19−06−2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και 
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
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6. Tην αριθμ. 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τΒ΄/
26−05−2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ιδρύ−
σεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Κα−
ταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

7. Το αριθμ. Φ.2.1/Ε.Π.533/5−6−2014 έγγραφο της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

8. Το αριθμ. ΕΜΠ.24/29−5−2014 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 

9. To αριθμ. 8651/24−06−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

10. Τις γνωμοδοτήσεις των οικείων δημοτικών συμ−
βουλίων.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 
1329/τ.Β΄/26−05−2014) με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, 
Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτι−
κών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» ως εξής:

1. Καταργούμε:
α) Τη συγχώνευση του 11ου 10/θ Δημοτικού Σχολείου 

Ελευσίνας με το 5ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας 
σε 5ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας με έδρα την 
Ελευσίνα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και 
ΔΕ Αττικής.

β) Τη συγχώνευση του 11ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου 
Αγίας Παρασκευής με το 5ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας 
Παρασκευής σε 5ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρα−
σκευής με έδρα την Αγία Παρασκευή, της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

γ) Τη συγχώνευση του 29ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Πε−
ριστερίου με το 15ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 
σε 15ο 18/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου με έδρα το 
Περιστέρι, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ 
Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

δ) Τη συγχώνευση του 19ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου 
Νίκαιας με το 9ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας σε 9ο 
12/θ Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας με έδρα τη Νίκαια, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

ε) Τον υποβιβασμό του Νηπιαγωγείου Κριθιάς, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ−
σαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας, από 2/θ σε 1/θ.

στ) Τη συγχώνευση του 3ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου 
Μαγούλας με το 1ο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας σε 
1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας με έδρα τη Μαγούλα, 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ατ−
τικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

2. Τροποποιούμε: 
α) Τη συγχώνευση του 8ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου 

Ζωγράφου με το 7ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 
σε 7ο 15/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του 
Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ 
Αττικής ως εξής: 

 Συγχωνεύεται το 8ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 
με το 15ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 8ο 16/θ 
Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

β) Τη συγχώνευση του 15ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου 
Ζωγράφου με το 12ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 
σε 12ο 15/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του 
Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ 
Αττικής ως εξής: 

Συγχωνεύεται το 7ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 
με το 12ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 12ο 18/θ 
Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

γ) Τη συγχώνευση του 7ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου 
Πολίχνης με το 14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης σε 
ένα νέο 7ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης με έδρα την 
Πολίχνη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

 Συγχωνεύεται το 7ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης 
με το 14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης σε ένα νέο 
14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης με έδρα το πρώην 
7ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης, της Διεύθυνσης Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

δ) Τον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Ασκλη−
πιείου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αργολίδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ 
Πελοποννήσου, από 12/θ σε 10/θ, ως εξής:

 Υποβιβάζεται το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου, 
από 12/θ σε 11/θ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 
1329/τΒ΄/26−05−2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και 
Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 99768/Δ4 (2)
    Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων – Κα−

ταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 4 του 

Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30−09−1985) «Δομή και Λειτουρ−
γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παρ. 2 και 5, του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 
/26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24−05−2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυ−
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πων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαι−
δευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνο−
λογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

5. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ 1618/τΒ΄/
19−06−2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και 
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 

6. Tην αριθμ. 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/
26−05−2014) κoινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, 
Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργή−
σεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

7. Το αριθμ. Φ.2.1/Ε.Π.533/5−6−2014 έγγραφο της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

8. Τις γνωμοδοτήσεις των οικείων δημοτικών συμ−
βουλίων.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 72624/
Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/26−05−2014) κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υπο−
βιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2014−
2015 κατά το μέρος που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του 30ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών με το 27ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε 
ένα νέο 27ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με έδρα 
την Αθήνα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ 
Αττικής.

2. Στη συγχώνευση του 31ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών με το 11ο 10/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε ένα 
νέο 11ο 14/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με έδρα την Αθή−
να, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθή−
νας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

3. Στη συγχώνευση του 29ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου 
Αχαρνών με το 26ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών σε 
ένα νέο 26ο 14/θ Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών με έδρα τις 
Αχαρνές, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ 
και ΔΕ Αττικής.

4. Στη συγχώνευση του 33ου 9/θ Δημοτικού Σχολείου 
Περιστερίου με το 13ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστε−
ρίου σε ένα νέο 13ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 
με έδρα το Περιστέρι, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

5. Στην κατάργηση του 67ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου 
Πατρών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυ−
τικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 3323.1/03/14 (3)
    Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ.3323.1/03/13/11−07−2013 

απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροπο−
ποίηση − αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/ 
05/ 26−05−2005 απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμε−
νες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαί−
ας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, 
πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας 
κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718)”, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/12/
04−10−2012 απόφαση (Β΄2808)» (Β΄1772).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του 

ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσ−
σιες ενδομεταφορές − Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(Α΄145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) του ν.δ.187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου», όπως ισχύει

γ) του π.δ.344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε−
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές 
σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του 
Συμβουλίου» (Α΄314)

δ) του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

ε) του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων…», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.94/2012 (Α΄149), και 
το π.δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄153).

2. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−05−2005 κοινή από−
φαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές 
Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβα−
τών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών 
Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά 
Κατηγορία Πλοίου» (Β΄718).

3. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/08/19−03−2008 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση−αναπροσαρμογή της υπ΄ αριθμ. 
3323.1/01/05/26−05−2005 Απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμε−
νες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης 
Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρο−
μικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και 
κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718)”, όπως ισχύει» (B΄509)

4. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21−03−2008 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 
3323.1/01/05/26−05−2005 Απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμε−
νες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης 
Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρο−
μικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και 
κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718)”, όπως ισχύει» (B΄530)

5. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/02/09/15−05−2009 απόφα−
ση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής «Παράταση ισχύος της υπ’ αρθμ. 
3323.1/01/08/19.3.2008 απόφασης “Τροποποίηση – ανα−
προσαρμογή της υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26.5.2005 απόφα−
σης Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων 
Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και 
Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων 
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Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου 
(Β΄ 718), όπως ισχύει” (B΄509)» (Β΄1000).

6. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/02/10/30−04−2010 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Παράταση ισχύος 
της υπ’ αρθμ. 3323.1/01/08/19.3.2008, απόφασης “Τροποποί−
ηση – αναπροσαρμογή της υπ΄ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 
απόφασης Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύ−
λων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και 
Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων 
Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 
718), όπως ισχύει” (B΄509)» (Β΄ 676)

7. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/06/12/04−10−2012 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση−Ανα−
προσαρμογή της υπ΄ αριθμ. 3323.1/01/05/26−05−2005 
απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημά−
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, 
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία 
Πλοίου (Β΄ 718)”, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθμ. 3323.1/01/08/19.3.2008 απόφαση (Β΄509)» (Β΄2808)

8. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/03/13/11−07−2013 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση−αναπρο−
σαρμογή της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−05−2005 απόφα−
σης “Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων 
Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και 
Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων 
Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοί−
ου (Β΄ 718)”, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
3323.1/01/12/04−10−2012 απόφαση (Β΄2808)» (Β΄1772).

9. Την ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς 
παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ 
των νησιών.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την μη αναπροσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμε−
νων τιμών καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης 
επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων 
μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτη−
γών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και 
κατά σύνδεση, για το χρονικό διάστημα έως 30/04/2015. 

2.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−
05−2005 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτι−
λίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως έχει 
τροποπιοηθεί με την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/08/19−03−2008 
απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (B΄509).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3511.1/12/2014 (4)
    Παράταση ισχύος της αριθ. 3511.1/22/2004/8−12−2004 

(ΦΕΚ 1894 Β΄) Απόφασης ΥΕΝ περί καθορισμού Σύν−
θεσης Πληρώματος των Ε/Γ − Ο/Γ Πλοίων της γραμ−
μής ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 87 του ΝΔ: 187/73 «περί Κώ−

δικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως 
ισχύει.

2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄) ΦΕΚ 149Α΄) 
και τα άρθρα 1 και 5 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄).

3. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).

4. Την αριθ. 3511.1/22/2004/8−12−2004 (ΦΕΚ 1894 Β΄) Από−
φαση ΥΕΝ «Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ − 
Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου – Αντιρρίου» της οποίας η 
ισχύς παρατάθηκε με τις αριθ. 3511.1/30/2005/22−12−2005
(ΦΕΚ 1948 Β΄), 3511.1/9/2006/26−05−2006 (ΦΕΚ 809 Β΄), 
αριθ. 3511.1/3/2007/27−03−2007 (ΦΕΚ 596 Β΄ με διόρθωση 
σφάλματος στο ΦΕΚ 822 Β΄), 3511.1/07/2008/07−07−2008 
(ΦΕΚ 1398 Β΄), 3511.1/14/2009/17−07−2009 (ΦΕΚ 1556 Β΄), 
3511.1/06/2010/01−07−2010 (ΦΕΚ 1109 Β΄), 3511.1/07/2011/
21−6−2011 (ΦΕΚ 1561 Β΄), 3511.1/06/2012/19−07−2012 (ΦΕΚ 
2249 Β’) και 3511.1/17/2013/09−07−2013 (ΦΕΚ 1792 Β') όμοιες.

5. Τις ειδικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες 
λειτουργίας των πλοίων της γραμμής Ρίου − Αντιρρίου. 

6. Την αριθ. πρωτ. 113/17−06−2014 επιστολή Σωματείου 
Αξιωματικών Πορθμείων Ρίου – Αντιρρίου.

7. Την από 18−06−2014 επιστολή Συλλόγου Ναυτερ−
γατών Ρίου – Αντιρρίου και Αιγίου ‘’ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’.

8. Την από 19−06−2014 επιστολή Ένωσης Ελληνικών Επιχει−
ρήσεων Εκμετάλλευσης Ε/Γ − Ο/Γ Πλοίων Ανοικτού Τύπου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε μέχρι 30−06−2015 την ισχύ της αριθ. 
3511.1/22/2004/8−12−2004 (ΦΕΚ 1894 Β΄) Απόφασης ΥΕΝ/
ΔΝΕΡ−1ο περί καθορισμού της σύνθεσης του πληρώμα−
τος των Ε/Γ − Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου – Αντιρρίου 
με την προσθήκη ενός (1) ναύτη σε όλα τα πλοία, ανε−
ξαρτήτως χωρητικότητας.

2. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον στην περιοχή αρμοδιό−
τητας της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιούνται 
τα πλοία δεν προσφέρονται ναύτες, ο προβλεπόμενος 
από την παρούσα Απόφαση ναύτης, μπορεί να αντικα−
τασταθεί από ναυτόπαιδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 8221.Τ76/16/14 (5)
    Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Κατα−

σκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ− Ο/Γ πλοίων στην 
Αγία Ρούμελη Δήμου Σφακίων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν.3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 περί−
πτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
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γ. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

δ. Το Π.Δ.175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

ε. Το Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

στ. Το Π.Δ.94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση π.δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’».

ζ. Την αρ. πρ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ Β΄ 3050) 
απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λι−
μενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

η. Την υπ’ αρ. πρ. 5111.01/54/2013/21−05−2013 (ΦΕΚ 224 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί Διορισμού του Χριστόπου−
λου Αθανάσιου του Γεωργίου στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

θ. Το αρ. πρ. 1875/03−06−2014 έγγραφο Λιμενικού Τα−
μείου Χανίων με συνημμένη την υπ. αριθμ. 118/2014/
09−05−2014 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του και 
τον προϋπολογισμό του έργου. 

ι. Το αρ. πρ 78722/23−06−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ια. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:

1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ρά−
μπας εξυπηρέτησης Ε/Γ− Ο/Γ πλοίων στην Αγία Ρούμελη 
Δήμου Σφακίων», προϋπολογισμού 440.000 ευρώ με ΦΠΑ, 
ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με Διευθύνουσα Υπηρεσία 
την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων. 

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2014

   Με εντολή Υπουργού 

 Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
 και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. ΔΔΥΚΜ/244562/7177 (6)
    Αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί−

δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία «Άγιος Νικόλαος», ιδιοκτησίας της εταιρεί−
ας «Κέντρο Αποθεραπείας−Αποκατάστασης Νικ. Μα−
κραντωνάκης Α.Ε.»

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Τη με αρ. 1064/07−01 −2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας− Θράκης, με θέμα: «Επικύρωση εκλογής Νέου Περι−
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την με αριθμ. πρωτ. 106297(2350)/20−03−2013 (ΦΕΚ 
686/Β΄/26−03−2013) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογρα−
φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 355989 (6425)/19−09−2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
με Θέμα: "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά−
φων αποφάσεων και άλλων πράξεων" «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊστάμενους των Γενικών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
(ΦΕΚ 2364/Β/23−09/2013) και όπως συμπληρώθηκε με 
την αρ. 220043(4139)−12/11/2013 απόφασης Π.Κ.Μ. ( Φ.Ε.Κ. 
2871/Β/12−11−2013).

5. Την αρ. ΔΔΥΚΜ/5083−01/12/2011 απόφαση του Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με θέμα «Κατανομή των 
αρμοδιοτήτων στα Τμήματα και ανάθεση αντικειμένων 
στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης». όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις αρ. ΔΔΥΚΜ/154888/4624/17.04.2014 και 
204888/5944−27/05/2014 αποφάσεις του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης περί κατανομής των αρμοδιοτήτων 
στα Τμήματα και ανάθεση αντικειμένων στους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 162/73 «Περί μέτρων προ−
στασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων» (ΦΕΚ 
227/Α/73).

7. Τη με αρ. Π4β/οικ.3176/06−06−1996 υπουργική από−
φαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, (κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα)» (ΦΕΚ 455/Β/14−06−1996).

8. Τη με αρ. πρωτ. Π1γ/οικ.81551/25−06−2007 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
με αρ. Π4β/οικ.3176/06−06−1996 (ΦΕΚ 455/Β/14−06−1996) 
και Π4β/οικ 4690/30−08−1996 (ΦΕΚ833/Β/1996) υπουρ−
γικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η).
από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδο−
σκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1136/Β/06/07/2007).

9. Τη με αρ. Π1γ/οικ. 129673/28−09−2009 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 
Π1γ/οικ. 81551/25−06−2007 υπουργικής απόφασης περί 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 
2190/Β/02−10−2009).

10. Την Π1γ/οικ.80794/14−07−2011 υπουργική απόφα−
ση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των με αρ. Π1γ/
οικ.81551/25−06−2007 και Π1γ/οικ. 129673/28−09−2009 
υπουργικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυ−
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμέ−
νων (Μ.Φ.Η). από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα και μη κερδοσκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1736/Β/
03−08−2011).
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11. Την υπουργική απόφαση αρ. Δ27/οικ.7603/329: «Τρο−
ποποίηση της με αρ. Π1γ/οικ. 81551/25−06−2007 υπουρ−
γικής απόφασης περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λει−
τουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η).από 
ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπι−
κού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 745 τ.Β΄/01−04−2013).

12. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α΄) με θέμα: 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

13. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/τ.Α΄/13−7−2010) «Ενίσχυση 
της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα 
Διαύγεια − και άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/τ.Α΄/
3−05−2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

15. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. πρωτ. 
Π1γ/Γ.Π.οικ. 123831/9−11−2011,(Φ.Ε.Κ. 2661/τ.Β΄2011), ΑΔΑ: 
457ΡΘ−2ΡΛ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδι−
ώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010(ΦΕΚ 
63/Α/2006/123/ΕΚ).

16. Την με αρ. ΠΚΜ/ΔΔΥΚΜ/οικ. 338975/6229−17/09/2012 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «Άγιος Νικόλαος» ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«Κέντρο Αποθεραπείας − Αποκατάστασης Νικ. Μακρα−
ντωνάκης Α.Ε.»

17. Την με αρ. πρωτ. 231457/6621−16/06/2014 αίτηση της 
εν λόγω Μονάδας περί αναθεώρησης της με αρ. ΠΚΜ/
ΔΔΥΚΜ/οικ. 338975/6229−17/09/2012 άδειας λειτουργίας της 
λόγω αλλαγών στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

18. Τον από 30/05/2014 νέο εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας της εν λόγω Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
αποφασίζουμε:

Την αναθεώρηση της υπάρχουσας άδειας λειτουργί−
ας αριθμ. οικ. ΠΚΜ/ΔΔΥΚΜ /οικ.338975/6229−17/09/2012 
της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία «Άγιος Νικόλαος» ιδιοκτη−
σίας της εταιρείας «Κέντρο Αποθεραπείας − Αποκατά−
στασης Νικ. Μακραντωνάκης Α.Ε.» και δυναμικότητας 
σαράντα κλινών η οποία λειτουργεί στο Δήμο Θέρμης 
(Συγκρότημα Λήδα − Μαρία, Οδός Ελευθερίας) ως προς 
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και ειδικότερα 
ως προς την προσθήκη της αναφοράς των τεσσάρων 
δωματίων νοσηλείας ηλικιωμένων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. ΠΚΜ/ΔΔΥΚΜ/
οικ. 338975/6229−17/09/2012 απόφαση.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
και ισχύει από τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2014

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. απόφ. 9/687/3.7.2014 (7)
    Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθε−

σης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 9/687/3.7.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:  
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3401/2005 

(ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο κατά τη δη−
μόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους 
για διαπραγμάτευση»,

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρ−
ρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρ−
θρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστά−
θηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής 

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις: 
(α) δημόσιας προσφοράς μετοχών με εισαγωγή σε ορ−

γανωμένη αγορά, εξαιρουμένης της περίπτωσης δημόσιας 
προσφοράς και εισαγωγής μετοχών που προέρχονται από 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παροχή δικαιώματος προ−
τίμησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων,

(β) δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανω−
μένη αγορά μετοχών και 

(γ) δημόσιας προσφοράς μετοχών χωρίς εισαγωγή σε 
οργανωμένη αγορά.

2. Ως «Ανάδοχος» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή η 
ΕΠΕΥ που έχει την άδεια παροχής της υπηρεσίας της 
αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτη−
σης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης 
σύμφωνα την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή την υπηρεσία της τοπο−
θέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση 
ανάληψης σύμφωνα την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.

Άρθρο 2
Τρόποι κατανομής μετοχών 

1. Η κατανομή των μετοχών από τον εκδότη ή τον 
προσφέροντα μέτοχο γίνεται ελεύθερα.

2. Η κατανομή των μετοχών στις περιπτώσεις (α) και 
(β) του άρθρου 1, στις οποίες μεσολαβεί Ανάδοχος, γίνε−
ται με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building), 
όπως περιγράφεται στην απόφαση αυτή. Προκειμένου 
για μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν στην αγορά 
αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η κατανομή μπορεί 
να γίνει με τη διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προ−
σφορών μέσω του Συστήματος Συναλλαγών του Χρη−
ματιστηρίου Αθηνών (Υπηρεσία ΗΒΙΠ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 3
Κατηγορίες επενδυτών 

1. Οι μετοχές που διατίθενται με τη διαδικασία του 
βιβλίου προσφορών χωρίζονται στο τμήμα των ειδικών 
επενδυτών και στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών. 
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2. Το τμήμα των ειδικών επενδυτών διατίθεται για 
την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 6 του 
ν. 3606/2007, και φυσικών ή νομικών προσώπων που 
αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ως επαγγελ−
ματίες πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νό−
μου, ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν 
έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.

3. Το τμήμα των ιδιωτών επενδυτών διατίθεται για 
την ικανοποίηση των εγγραφών όλων των φυσικών και 
νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν εμπίπτουν 
στο τμήμα των ειδικών επενδυτών. 

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ορθή υπαγωγή των 
επενδυτών στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών. Ο 
Ανάδοχος προσκομίζει αμέσως μόλις ζητηθεί από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγορά τα έγγραφα βάσει των οποίων 
προέβη στην κατάταξη των επενδυτών στην κατηγορία 
των ειδικών επενδυτών. 

Άρθρο 4
Κατανομή μετοχών κατά τη διαδικασία 

του βιβλίου προσφορών

1. Το ποσοστό των μετοχών που διατίθενται με δη−
μόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επεν−
δυτών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του 
συνόλου των προσφερόμενων μετοχών. Ο Ανάδοχος 
και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων 
μέτοχος τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους 
επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον 
τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των 
μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών. 

2. Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια 
προσφορά μετοχών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγο−
ρά ή σε δημόσια προσφορά ήδη εισηγμένων σε οργα−
νωμένη αγορά μετοχών, πρέπει να διατηρούν Μερίδα 
Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων 
Τίτλων (ΣΑΤ). Οι αριθμοί της Μερίδας Επενδυτή και 
του Λογαριασμού Αξιών πρέπει να σημειώνονται στην 
αίτηση συμμετοχής στη δημόσια προσφορά.

3. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση μετοχών από 
ιδιώτες επενδυτές γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει 
καταβληθεί στον Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, 
στον εκδότη ή στον προσφέροντα μέτοχο, σε μετρη−
τά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετο−
χής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής 
σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς κατα−
θέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άϋλων 
τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών 
κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορί−
ζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), 
είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας 
επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρι−
κών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη 
δημόσια προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπι−
κή επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή 
αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την 
παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης 
όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογρά−
φων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές 
είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών 
βάσει των οποίων εγγράφονται. 

4 Το ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή δε μπο−
ρεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού των 
μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

5. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων προσφορών και 
τήρησης του βιβλίου προσφορών ορίζεται σε τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες. 

6. Εφόσον οι μετοχές πρόκειται να εισαχθούν σε ορ−
γανωμένη αγορά, κατανέμεται στους επενδυτές αριθμός 
μετοχών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων 
διαπραγμάτευσης και τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις 
του κανονισμού του οικείου χρηματιστηρίου περί δια−
σποράς μετοχών στο ευρύ κοινό. 

Άρθρο 5
Διαδικασία κατανομής μετοχών σε ειδικούς

επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών

1. Ο Ανάδοχος τηρεί το βιβλίο προσφορών και κα−
τανέμει τις μετοχές στους ειδικούς επενδυτές. Η κα−
τανομή των μετοχών στους ειδικούς επενδυτές που 
συμμετέχουν στο βιβλίο προσφορών γίνεται από τον 
Ανάδοχο ο οποίος ορίζει και το χρόνο καταβολής των 
κεφαλαίων που δεν μπορεί να ξεπερνάει την ημερομη−
νία αποστολής του οριστικού αρχείου κατανομής στην 
οργανωμένη αγορά.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά τα στοι−
χεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατανομής των μετοχών. Για το σκοπό 
αυτό, προκαθορίζει περιορισμένο αριθμό προσώπων 
τα οποία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του βιβλίου 
προσφορών της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποι−
εί τα στοιχεία των προσώπων αυτών στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την προηγούμενη ημέρα 
του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

3. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας 
του βιβλίου προσφορών (pre−marketing period), ο Ανά−
δοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε 
να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύμφωνα με επαγ−
γελματικά κριτήρια, την τιμή που θα ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

4. Ο Ανάδοχος προκαθορίζει τα κριτήρια, με βάση τα 
οποία θα κατανείμει τις μετοχές και τα οποία μπορεί να 
είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Τα κριτήρια 
κατανομής της συγκεκριμένης προσφοράς πρέπει να 
αναφέρονται με σαφήνεια στο ενημερωτικό δελτίο. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφάρμοσε τα προ−
αναγγελθέντα κριτήρια προκειμένου να κατανείμει τις 
μετοχές στους ειδικούς επενδυτές.

5. Ο Ανάδοχος τηρεί και θέτει στη διάθεση της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι οι εγγραφόμενοι ως ειδικοί επενδυτές, 
οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης χώρες, πληρούν προϋποθέσεις αντί−
στοιχες με αυτές που διέπουν τους ειδικούς επενδυτές, 
οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6
Διαδικασία κατανομής μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές 

κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών

1. Για το τμήμα των μετοχών που διατίθενται για την 
ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, 
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διενεργούνται εγγραφές κατά την ίδια χρονική περίοδο 
που τηρείται το βιβλίο προσφορών.

2. Για την κατανομή των μετοχών που προσφέρονται 
σε ιδιώτες επενδυτές, ακολουθείται η παρακάτω δια−
δικασία: 

(α) O συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετο−
χών στην κατηγορία αυτή των επενδυτών διαιρείται 
ως εξής:

(αα) με τον αριθμό 1.000 στην περίπτωση που τα 
συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται έως τα 
5.000.000 ευρώ,

(ββ) με τον αριθμό 2.000 στην περίπτωση που τα 
συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται μεταξύ 
5.000.000 και 15.000.000 ευρώ, 

(γγ) με τον αριθμό 5.000 στην περίπτωση που τα 
συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται μεταξύ 
15.000.000 και 60.000.000 ευρώ και

(δδ) με τον αριθμό 5.000 ή με μεγαλύτερο αριθμό 
που καθορίζεται από τον Ανάδοχο στην περίπτωση που 
τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπερβαίνουν τα 
60.000.000 ευρώ. 

(εε) Τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπολογίζονται 
με βάση το κατώτατο όριο του εύρους τιμής.

(β) Το πηλίκο της διαίρεσης στρογγυλοποιείται στο 
πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας δια−
πραγμάτευσης.

(γ) Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι εγγραφές 
για αριθμό μετοχών μέχρι το πηλίκο της παραπάνω 
διαίρεσης, μετά την στρογγυλοποίηση.

(δ) Εάν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την 
ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των εγγραφών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (γ) οι μετοχές κατανέ−
μονται από τον Ανάδοχο με μέθοδο που περιγράφεται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο και εξασφαλίζει τη διαφάνεια 
και την ίση μεταχείριση των επενδυτών (όπως ενδεικτι−
κά, αναλογική ικανοποίηση ή μείωση του ανά επενδυτή 
κατανεμόμενου αριθμού μετοχών, διενέργεια κλήρωσης, 
συνδυασμός των ανωτέρω κ.λπ.).

(ε) Εάν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα 
των εγγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (γ) παρα−
μένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές κατανέμονται στους 
επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών με−
γαλύτερο του πηλίκου της διαίρεσης (μετά τη στρογ−
γυλοποίηση), αναλογικά, με βάση το μη ικανοποιηθέν 
τμήμα της εγγραφής τους.

Άρθρο 7
Δικαίωμα μεταφοράς μετοχών κατά τη διαδικασία 

του βιβλίου προσφορών

Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επεν−
δυτών (ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών) 
υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει 
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι 
πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία 
με τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως. 

Η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών της 
κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για 
κάθε κατηγορία επενδυτών. 

Άρθρο 8
Προσδιορισμός τελικής τιμής διάθεσης μετοχών

1. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης 
ή ο προσφέρων μέτοχος, καθορίζει το εύρος τιμής διά−
θεσης των μετοχών, πριν από την έναρξη της δημόσιας 
προσφοράς και το αναγράφει στο ενημερωτικό δελτίο 
ή το δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την προτεραία 
της έναρξης της δημόσιας προσφοράς. Η ανώτατη τιμή 
του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώ−
τατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

2. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης 
ή ο προσφέρων μέτοχος, καθορίζει την τελική τιμή δι−
άθεσης, εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιμής, την 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δη−
μοσιεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 
του ν. 3401/2005, το αργότερο την επομένη εργάσιμη 
ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

3. Η τελική τιμή διάθεσης δεν μπορεί να προσδιο−
ριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η 
προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο 
του εύρους τιμής. 

4. Εάν ακολουθείται η διαδικασία του βιβλίου προ−
σφορών (book building), η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την ανακοινωθείσα τελική τιμή διάθεσης 
για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου 
προσφορών. Εάν ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρο−
νικού βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης καθορίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 9
Παρεκκλίσεις

Στις περιπτώσεις προσφοράς μετοχών αποκρατικο−
ποιούμενων επιχειρήσεων, ή εταιριών με σύνολο ενερ−
γητικού μεγαλύτερο των 500.000.000 ευρώ, ή ταυτόχρο−
νων συνδυασμένων προσφορών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό ή προσφοράς για την οποία η Ελλάδα είναι 
κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 
1 περίπτωση (ιε) του ν. 3401/2005 μπορεί, ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου και εφόσον δεν 
υφίσταται, του εκδότη ή του προσφέροντος μετόχου, 
να εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατα−
νομή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 9

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της (3 
Ιουλίου 2014).

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης καταργείται η απόφαση 2/460/10.1.2008 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(ΦΕΚ Β΄ 97/25−1−2008).

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014

  Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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