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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1854/0051 (1)
  *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. 3 του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
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ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.020,18 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β'). 

11. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 501/02−08−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 
30/06/2013, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο Ε.Π. ΑΝΤΑ−
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΤΠΑ, Ε.Π. 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ − ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ − ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ / 
ΕΤΠΑ, Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ / ΕΤΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΒΙΚΤΩΡΑ, με Α.Δ.Τ. 

Χ 049763, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονίστρια.

− ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
510782, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ. Φ 
041370, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην Αθήνα ως εξής: 
στις 30/11/2012, από 03/12/2012 έως και 07/12/2012 και 
στις 10/12/2012.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 545/ΥΟΔΔ/30.11.2012).

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

Αριθμ. 810/0056 (2)
    *Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 780/0056/14/11/2012 από−

φασης «Σύσταση και Συγκρότησης Ομάδας Ελέγχου 
για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Δια−

χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε−
ων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α' 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. 3 του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β' 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β' 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β' 2183) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, οτοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 971.60 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
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(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 487/09−05−2012 
Συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην αρ. 501/02−08−2012 Συνεδρίαση, Πρόγραμ−
μα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 
30/06/2013, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 780/0056/14/11/2012 
απόφαση με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας 
Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύ−
στημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ−
ΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» και αντικαθιστούμε την παράγραφο 
3 ως εξής:

«3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 2/12/2012 έως 
τις 7/12/2012 στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ως εξής: στις 2/12/12 
αναχώρηση από Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη και από 
Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή. Στις 3/12/2012 έως 
και 7/12/2012, έλεγχος στην έδρα του φορέα: Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης, στην Κομοτηνή. Επιστροφή στην Αθήνα 
(Κομοτηνή − Αλεξανδρούπολη − Αθήνα) στις 7/12/12 που 
αποτελεί και ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιημένη 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 546/ΥΟΔΔ/3.12.2012).

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
Αριθμ. 1867/0051 (3)
    *Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1748/0051/06.11.2012 από−

φασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου 
για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ) Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. 3 του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄40/226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β' 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β'/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 487/09−05−2012 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην αρ. 501/02−08−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων 
για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 εώς 30/06/2013.

12. Την υπ’ αριθμ. 1748/0051/06.11.2012 Απόφαση «Σύ−
σταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ) Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑ−
ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

13. Το υπ’ αριθμ. 4454/23.11.2012 έγγραφο της ΕΥΔ του 
ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», με θέμα 
«Αίτημα για αναβολή ελέγχου», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1748/0051/06.11.2012 
Απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου 
για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δι−
αχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ) Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και αντικαθιστούμε την παρά−
γραφο 3 ως εξής:

«3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 30/01/2013 έως 
τις 01/02/2013 και από τις 04/02/2013 έως τις 08/02/2013 
στην Αθήνα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 546/ΥΟΔΔ/3.12.2012).

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
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Αριθμ. 178515/3508 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του 

ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 − 2015», άρθ. 20.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/
Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄/154) και αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97 (Α΄/38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/23−12−2003) "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.ΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 (ΦΕΚ Α'), του Ν. 998/79, 
(ΦΕΚ 289/Α/29−12−1979) και του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102/Α/
26−4−1989) "Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευ−
νας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία και άλλες διατά−
ξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών − ΓΛΚ "παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003 και το 
αριθμ.2/34012/0022/8−11−2004 έγγραφο του ΓΛΚ−Δ 22 Μισθο−
λογίου.

7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. 221/Α΄/5−11−2009) "Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ. 56/Α΄/15−4−2010)

8. Το Π.Δ 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προ−
γράμματος του Πράσινου Ταμείου "Προστασία και Ανα−
βάθμιση Δασών 2012" και έγκριση διάθεσης πίστωσης 
έτους 2012» (αρ. πρωτ. 522/23−2−2012).

10. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31 Ιουλίου 2012 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΦΕΚ 2225/Β), που αφορά τις "Ρυθμίσεις θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013", όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 173849/2461/24−9−12 (ΦΕΚ 
2580/Β΄) όμοια απόφαση ΥΠΕΚΑ.

11. Την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων επιτήρησης υγρο−
τόπων στους οποίους ενδημούν είδη της άγριας πανίδας 
που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες καθώς και 
από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και την ανάγκη πε−
ριορισμού φαινομένων λαθροθηρίας στις περιοχές αυτές, 
με την άσκηση εποπτείας και συστηματικών ελέγχων από 
τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 177.984€, η οποία επιμερίζεται 
ως εξής:

Οικονομικό 
έτος

Δαπάνη Συ−
γκρότησης 
συνεργείων

Οδοιπορικά 
έξοδα 
συνεργείων

Προμήθεια 
Καυσίμων

2013 77.184 72.000 28.800
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του Υπ. 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που 
θα μεταφερθούν από τον αντίστοιχο ετήσιο Προϋπολο−
γισμό του, στα Περιφερειακά Ταμεία του άρθρου 55 του 
Ν.2218/84, προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιού−
χους σύμφωνα με τις καθορισθείσες διαδικασίες του Π.Τ

13. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, το οποίο στις υπ’ αριθμ 36 και 37 συ−
νεδριάσεις του, ενέκρινε την υλοποίηση προγράμματος 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών για την προστασία της 
άγριας πανίδας προϋπολογισμού, που θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του «Ειδικός Φορέας 
Δασών», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση προγράμματος της Ειδι−
κής Γραμματείας Δασών για την προστασία της άγριας 
πανίδας και το εντάσσουμε στο Μέτρο 2 «Προστασία 
άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 3 «Ανάπτυξη Δασοπονίας και Προστασίας 
Άγριας Πανίδας» του προγραμματισμού του πράσινου 
Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 177.989 €.

2. Με την υλοποίηση του προγράμματος θα εκτελε−
στούν από τις Υπηρεσίες του συνημμένου πίνακα κα−
τανομής, προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι στη 
δραστηριότητα της θήρας καθώς και η προβλεπόμενη 
επιτήρηση των υγροβιότοπων και προστατευόμενων 
περιοχών στις περιοχές αρμοδιότητας τους, όπως ανα−
λυτικά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα κατανομής 
ωρών και πιστώσεων της παρούσας και περιγράφονται 
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανί−
δας» της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

3. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες (ή 12 εβδομάδες) στο διάστημα από τον Ιανουάριο 
του έτους 2013 εως και το Μάρτιο του έτους 2013. 

4. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα 
με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πα−
νίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
τους πέντε μήνες ως εξής: Για τους υπαλλήλους των 
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που θα απασχολη−
θούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση του προγράμ−
ματος μέχρι 31/3/2013, προκειμένου να προστατευθούν 
αποτελεσματικά είδη της άγριας πανίδας, να ελεγχθεί 
η παράνομη θήρα και να τηρούνται και εφαρμόζονται οι 
δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις προστατευόμενες 
περιοχές και τους υγροτόπους, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις του Ν.998/79, 
σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας 10.368, οι οποίες 
κατανέμονται ως εξής:

Έτος 2013 (μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο) 10.368 
ώρες υπερωριακής εργασίας, από τις οποίες, 5.760 για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι ποσού 40.320€ 
και 4.608 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ποσού 36.864€.

Η δαπάνη από την διάθεση των ανωτέρω ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 του Πράσινου Τα−
μείου και ειδικότερα τους ΚΑΕ 2499 και 9779.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές ευ−
θύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα 
κατανομής των ωρών (συνολικά 16 υπηρεσίες) για την εξυ−
πηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο υπαλ−
λήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέχρι 200.
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Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και 
υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 
20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011).

Η κατανομή των διατιθέμενων ωρών υπερωριακής 
εργασίας καθώς και των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, θα γίνει με 
μέριμνα των Γενικών Δ/ντών των οικείων Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων στις δασικές υπηρεσίες των απο−
κεντρωμένων διοικήσεων που θα λάβουν μέρος στο 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
πίνακα κατανομής.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής Απασχόλησης 

ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι των οργανικών 
μονάδων που προαναφέρθηκαν.

6. Εγκρίνουμε τη διάθεση από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
συνολικού ποσού των 72.000 € για την κάλυψη του 
κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων και 
του ποσού των 38.400 € (600 €/υπηρεσία/μήνα) για την 
κάλυψη του κόστους προμήθειας καυσίμων αντίστοιχα 
σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2013, 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας κατανομής των ωρών 
και των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμέ−
νη Διοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της 
απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΓΕYMATIΝΕΣ ΚΥΡ. & ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡ. & ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

ΟΔΟΙΠΟ−
ΡΙΚΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

1 Δασαρχείο
Αλεξανδρούπολης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

2 Δ/νση Δασών
 Ροδόπης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

3 Δασαρχείο Ξάνθης 360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

4 Δασαρχείο
Καβάλας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

5 Δασαρχείο
Σιδηροκάστρου

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

6 Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

7 Δασαρχείο
Βεροίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

8 Δ/νση Δασών
Πιερίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

9 Δασαρχείο
Λαγκαδά

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 3.240 2.592 22.680 27.648 40.500 16.200

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10 Δ/νση Δασών
 Άρτας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

11 Δ/νση Δασών
Θεσπρωτίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

12 Δ/νση Δασών
Πρέβεζας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 1.080 864 7.560 6.912 13.500 5.400
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13 Δασαρχείο
Αμφιλοχίας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

14 Δασαρχείο
Μεσολογγίου

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

15 Δασαρχείο
Πατρών

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

16 Δασαρχείο
Αμαλιάδας

360 288 2.520 2.304 4.500 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 1.440 1.152 10.080 9.216 18.000 7.200

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

   Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

F

Αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 116219 (5)
    Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/94 

«Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντια−
τρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/94) 
με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των πα−
ραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ') και 5 του άρ−
θρου 27 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/Α/83).

2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α/2000).

3. Την υπ’ αριθμ. A3β/447/14−1−85 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 19/Β/85).

4. Τις υπ’ αριθμ. 5295/2−10−2012 και 5296/2−10−2012 Απο−
φάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

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

Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση (σχετικό 3), στα 
οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών, αποτε−
λούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατά−
ληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθενται 
και τα περιοδικά: 

1. «ΕΛΕΥΘΩ» που εκδίδεται από το Σύλλογο Επιστη−
μόνων Μαιών − Μαιευτών Αθήνας και 

2. «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» που εκδίδεται από 
το Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου 
(ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Αριθμ. 17500 (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2064/1−12−94 απόφασης 

του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας 
για ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο 
στον νομό Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ 904/Β΄/06−12−94), 
όπως τροποποιήθηκε [με τις υπουργικές απο−
φάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ 1576/Β΄/6−8−2008), 
14595/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/27−8−2009), 3647/8.3.2011, 
(ΦΕΚ 517/Β΄/5−4−2011) και 13498/12.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2507/
Β΄/4.11.2011)] και ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 3, παράγρ. 4. α του Ν. .2206/1994 «Ίδρυση, 

Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
62/Α΄/1994), όπως αυτός ισχύει.

β. Το άρθρο 8, παράγρ.4, του ν.3270/2004 «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/2004).

γ. Το ν.2993/2002 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄/2002) «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν.1756/1988) και 
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν.2812/2000) και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει, και συγκεκριμένα 
το άρθρο 2 παρ. 2.

δ. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010).

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/2005).

στ. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/
Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε, με το Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. 
160/Α΄/2012) και ισχύει.

ζ. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012). 

η. Τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτεί−
ας της Λειτουργίας των Καζίνο [Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 929), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπουργικές απο−
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φάσεις Τ/14704/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1798), 7075/2006 (ΦΕΚ Β΄ 
917), 9927/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1330), 748/2007 (ΦΕΚ Β΄ 89), 
14593/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1787), 9501/2010 (ΦΕΚ Β΄1404) και 
σήμερα ισχύει],

θ. Την υπ’ αριθμ. 2064/1−12−94 απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση λειτουρ−
γία και εκμετάλλευση καζίνο στον νομό Θεσσαλονί−
κης» (Φ.Ε.Κ 904/Β/06−12−94), όπως τροποποιήθηκε [με 
τις υπουργικές αποφάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ 1576/
Β΄/6−8−2008), 14595/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/27−8−2009), 
3647/8.3.2011, (ΦΕΚ 517/Β΄/5−4−2011) και 13498/12.11.2011 
(Φ.Ε.Κ. 2507/Β΄/4.11.2011)] και σήμερα ισχύει,

ι. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 287/03−07−2012 (Α.Π.ΥΠ.Τουρ. 
9709/03−07−2012) αίτηση της κατόχου αδείας λειτουργίας 
του Καζίνο Θεσσαλονίκης, «REGENCY ENTERTAINMENT 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», για τροποποίηση της 
άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 
εν λόγω Καζίνο, λόγω αύξησης, κατά δέκα (10), των 
τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών, που η αιτούσα δύνα−
ται να τοποθετεί στο χώρο θεαμάτων και ψυχαγωγίας 
(θέατρο) «Βεργίνα» του εν λόγω Καζίνο, που είδη έχει 
χαρακτηριστεί, ως «Card room ή Card area» (Κάρντρουμ 
ή Κάρντ Έρια / Χώρος διεξαγωγής των παιχνιδιών πόκερ, 
του άρθρου 18Α του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου 
και εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, και των 
διαγωνισμών / tournaments / τουρνουά αυτών).

ια. Την εισήγηση με αριθμό 12031/3−9−2012 (Α.Π.Επ.
Καζ.: 293/4−9−12) της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων, 
που αφορά στην [ως άνω, υπό στοιχείο ι΄] αίτηση της 
κατόχου αδείας λειτουργίας του Καζίνο Θεσσαλονίκης 
και το συνοδεύοντα την αίτηση αυτή φάκελο.

ιβ. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 293(εξ.)/24−10−2012 δια−
βιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας της Λει−
τουργίας των Καζίνο, που αφορά στην απόφαση, που 
ελήφθη στην από 8−10−2012 συνεδρίασή της (θέμα 2ο), 
περί αποδοχής της, ως άνω, υπ’ αριθμ. πρωτ. 287/03−
07−2012, αίτησης της επιχείρησης του Καζίνο Θεσσα−
λονίκης.

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

1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας 
της Λειτουργίας των Καζίνο, που ελήφθη στην από 8−10−
2012 συνεδρίασή της (θέμα 2ο), επί της ανωτέρω (ια΄) 
σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων και 
αφορά στην έγκριση του 287/03−07−2012 (Α.Π.ΥΠ.Τουρ. 
9709/03−07−2012) αιτήματος της κατόχου αδείας λει−
τουργίας του Καζίνο Θεσσαλονίκης, να της επιτραπεί, 
αντί δεκαέξι (16) τραπέζια Πόκερ και παραλλαγών του, 
να τοποθετεί, εντός του χώρου θεαμάτων και ψυχαγω−
γίας (θέατρο) «Βεργίνα», που ήδη έχει χαρακτηριστεί 
ως «Card room ή Card area» (Κάρντρουμ ή Κάρντ Έρια / 
Χώρος διεξαγωγής των παιχνιδιών πόκερ, του άρθρου 
18Α του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και εποπτείας 
της Λειτουργίας των Καζίνο, και των διαγωνισμών / 
tournaments / τουρνουά αυτών), είκοσι έξι (26) τραπέζια 
παραλλαγών Πόκερ και διαγωνισμών τους, δηλαδή δέκα 
(10) τραπέζια πλέον των ήδη επιτρεπομένων, κατά τον 
τρόπο που αποτυπώνεται στο, από 07−06−2012, σχέδιο 
του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Άρη Αργυριάδη, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην, από 8−10−2012 ληφθείσα, 
απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας 
των Καζίνο (για τυχόν διαφορετική τοποθέτηση των, ως 

άνω, τυχερών παιχνιδιών θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
της παραγρ. 5, του άρθρου 2, της Υ.Α. Τ/6736/2003).

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμόν 2064/1−12−1994 από−
φαση του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας 
για ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στο 
νομό Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ. 904/Β΄/6−12−1994), όπως τρο−
ποποιήθηκε, με τις Υ.Α. 16067/30−07−2008 (Φ.Ε.Κ 1576/
Β΄/6−8−2008), 14595/7−8−2009 (Φ.Ε.Κ. 1787/Β΄/27−8−2009) 
και 3647/8−3−11 (Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/5−4−2011), και σήμερα ισχύει, 
και συγκεκριμένα το, υπό τον τίτλο «Εκτέλεση έργων 
− χρονοδιάγραμμα», άρθρου 2, παράγρ. Α., εδάφιο 2(α), 
περ.(1) αυτής, ως εξής:

«(1) Κατασκευή Καζίνο συνολικής επιφανείας τουλά−
χιστον 10.000 τ.μ., εκ των οποίων:

Χώρος Παιχνιδιών: 3.000 τ.μ. περίπου και
Επικουρικοί Χώροι (για λοιπές δραστηριότητες): 7.000 

τ.μ. περίπου.
Στο χώρο παιχνιδιών του (χώρος παιχνιδιών και V.I.P. 

χώρος παιχνιδιών) το Καζίνο δύναται να εγκαθιστά και 
να λειτουργεί τον ακόλουθο αριθμό τεχνικών μέσων και 
υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, ανά 
είδος τυχερού παιχνιδιού:

i) Τραπέζια τυχερών παιχνιδιών:
• Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette) 32
• Μπλακ Τζακ (Black Jack)   28
• Πούντο Μπάνκο και παραλλαγές του (Punto Banco) 01
• Πόκερ και παραλλαγές του (Poker)  16
Σύνολο τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών:  77,
ii) Μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slot 

Machines):      941,
iii) Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette): 10,
iv) Τερματικοί Σταθμοί Ηλεκτρονικής Ρουλέττας: 84
Ενίοτε, τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια Μπλακ Τζακ 

επιτρέπεται να λειτουργούν ως τραπέζια για τη διεξα−
γωγή των παιχνιδιών Πόκερ (και των παραλλαγών του) ή 
Μικρό Μπάνκο – Πούντο. Αντίστοιχα, τα μισά, από τα ως 
άνω, τραπέζια Πόκερ επιτρέπεται, ενίοτε, με τη χρήση 
διπλής, εναλλακτικής, τσόχας («top»), να λειτουργούν 
ως τραπέζια Μπλακ Τζακ ή Μικρό Μπάνκο – Πούντο. 

Από την κτηριακή εγκατάσταση του Καζίνο και ειδι−
κότερα από τους χώρους της που προσδιορίζονται ως 
χώροι για λοιπές δραστηριότητες του Καζίνο, η κάτοχος 
της άδειας, δύναται, τοποθετώντας, κατά περιόδους, 
είκοσι έξι (26) τραπέζια Πόκερ και παραλλαγών του, 
εντός του χώρου ψυχαγωγίας και θεαμάτων (θέατρο) 
«ΒΕΡΓΙΝΑ», επιφανείας 669 τ.μ. περίπου, να χρησιμοποιεί 
το χώρο αυτόν, προσωρινά / περιστασιακά και ανάλογα 
με τις ανάγκες της, ως «Cardroom» ή «Card Area» (Κάρ−
ντρουμ ή Κάρντ Έρια / Χώρος διεξαγωγής των παιχνι−
διών πόκερ, του άρθρου 18Α του Κανονισμού Διοικητικού 
Ελέγχου και εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, 
και των διαγωνισμών / tournaments / τουρνουά αυτών). 
Μετά την απεγκατάσταση και απομάκρυνση των, ως 
άνω, είκοσι έξι (26) τραπεζιών Πόκερ και παραλλαγών 
του, η κάτοχος της άδειας δύναται να χρησιμοποιεί τον 
εν λόγω χώρο για άλλες χρήσεις.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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Αριθμ. 3122.1/4621/ 24946 (7)
    Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της εταιρείας ALMA SHIPMANAGEMENT AND 
TRADING S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Α.Ν 378/68 (ΦΕΚ 82 Α'/68), του 

άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄ /75) και ιδίως την 
παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31. 8. 94), τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97), την παρ. 11 
του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και το 
άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ40Α74−3−2009). 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α'/05).

γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1−12−94 (ΦΕΚ 919 Β/
14−12−94) όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/
18−5−2005 (ΦΕΚ 704/Β΄/25−5−05) και τις αριθ. 1246.3/5/94/
1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94 (ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

δ. Τις διατάξεις του "Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05). 

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−2012) 
«Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφο−
ράς και κατάργησης υπηρεσιών» και του Π.Δ. 94/2012 
(ΦΕΚ 149 Α΄/17−07−2012) και ειδικότερα το άρθρο 1 και 
το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του 
Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄/17−07−2012) «Περί τροποποίησης 
του Π.Δ. 85/2012 "Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών" (Α΄ 141)». 

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−
2012) "περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών". 

ζ. Την αριθ. 30377/Δ106722/05−7−2012 Κοινή Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ" (ΦΕΚ 2094/Β/06−
07−2012). 

η. Την αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 Κοινή Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/ 
26−07−2012). 

θ. Το υπ’ αριθμ. 6094067/12−11−2012 παράβολο Δ.Ο.Υ. 
Α' ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ι. Την από 12 Νοεμβρίου 2012 αίτηση της εταιρείας 
ALMA SHIPMANAGEMENT AND TRADING S.A., αποφα−
σίζουμε: 

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας ALMA 

SHIPMANAGEMENT AND TRADING S.A. που εδρεύει στα 
νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν.27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του Ν.2234/94 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του Ν.3752/09 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται 
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία ALMA SHIPMANAGEMENT AND TRADING 
S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη 
μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης 
αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του ΑΝ. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/68 και του άρθρου 25 του 
Ν. 27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 2234/94 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν.3752/09, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
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Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Φορολογίας Εισοδήματος).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Αιγαίου(Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση φορολογίας 
Εισοδήματος) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου(Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα σε δεκα−
πέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−

νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κάθε μεταβολή σχετικά 
με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του 
προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέ−
σεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

΄Αρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 
φορολογίας Εισοδήματος) μέσα στην παραπάνω τρί−
μηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 27/75 όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/94.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στην υπ’ αριθμ. 303 απόφαση του Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙ−
ΜΟΥ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3263/6−12−12012 τ. Β΄ 
επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 48744, στο τέλος της απόφασης, στην 
υπογραφή, διορθώνεται το εσφαλμένο: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑ−
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» στο ορθό:

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035223112120012*

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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