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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 39/0056
(1)
* Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
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 άρθρ. 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 άρθρου 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΄/226/27−10−2011).
5. Την αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15
Ν. 3614/2007)».
6. Την αριθ. 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 αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζη−
μίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθ. 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 αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 485.80 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Το εγκεκριμένο στην αρ. 573/13−12−2013 συνεδρία−
ση Πρόγραμμα Ελέγχων συμπληρωματικού δείγματος
για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» (κωδ. 7) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ3» (κωδ. 296510) (Δι−
καιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» (κωδ. 7) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ2» (κωδ. 296509) (Δι−
καιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» (κωδ. 7) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο−
στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ1» (κωδ. 296508) (Δικαιού−
χος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/
ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕ−
ΛΕΧΗ» (κωδ. 5) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ανα−
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ3» (κωδ.
296510) (Δικαιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕ−
ΛΕΧΗ» (κωδ. 5) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμέ−
νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ2»
(κωδ. 296509) (Δικαιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ
− στο υποέργο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕ−
ΛΕΧΗ» (κωδ. 5) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμέ−
νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ1»
(κωδ. 296508) (Δικαιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ
− στο υποέργο «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙ−
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ−ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (κωδ. 3) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο−
στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ3» (κωδ. 296510) (Δικαιούχος:
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ−
ΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙ−
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ−ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (κωδ. 3) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ2» (κωδ. 296509) (Δι−
καιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙ−
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ−ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (κωδ. 3) της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο−
στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ1» (κωδ. 296508) (Δικαιούχος:
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ−
ΚΕΥΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ833884, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.
− ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Λ265334, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 27/01/2014 έως
31/01/2014 στην ΑΘΗΝΑ.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω
υποέργων.
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 25/ΥΟΔΔ/24.1.2014.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθ. Φ.253/10590/Β6
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.253/128314/
Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/B΄/10−12−2002) υπουργικής από−
φασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2
του Ν.2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 188/Α΄/1997),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγω−
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 90/Α΄/2001).
2. Τις διατάξεις της αριθ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002
Υπουργικής απόφασης «Ορισμός των τμημάτων ... ανα−
γκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003
(ΦΕΚ 448/Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625/
Β΄/20−5−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407/Β΄/1−3−2004),
Φ.253/26507/Β6/2005, (ΦΕΚ 333Β΄/15−03−2005), Φ.253/
46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674/Β΄/31−5−2006), Φ.253/132614/
Β6/2007, (ΦΕΚ 2301/Β΄/3−12−2007), Φ.253/27465/Β6/2009
(ΦΕΚ493/Β΄/18−3−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441/
Β΄/11−12−2009), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493/Β΄/18−3−
2009), Φ253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346/Β΄/4−3−2011), Φ.251/
41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280/Β΄/11−4−2012), Φ.251/51477/Β6/2013
(ΦΕΚ 919/Β΄/16−4−2013) και Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/
Β΄/21−6−2013), όμοιες.
3. Τα αποσπάσματα πρακτικών των αριθ. 13/12−9−2013,
14/2−10−2013 και 18/7−11−2013 συνελεύσεων του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, το
αριθ. 21/15−10−2013 πρακτικό του συμβουλίου της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, τα με αριθ.
Πρωτ. 05.1517.11/9−10−13 και 05.1917.11/4−12−13 έγγραφα
του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ
Αθήνας, το με αριθ. Πρωτ. 11251.18/22−10−13 έγγραφο της
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και το
με αριθ. Πρωτ. 13645/6−12−13 έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας
με τα οποία διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων η πρόταση του Τμήματος Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας περί κατάργησης
εξέτασης των δύο ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου και
Γραμμικού Σχεδίου για εισαγωγή στο εν λόγω τμήμα.
4. Την αριθ. 90595/ΣΤ5/2013 (ΦΕΚ 1667/Β΄/5−7−2013) από−
φαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253/
128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β΄/10−12−2002) υπουργική από−
φαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία
απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δο−
κιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές
δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές
αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και
βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα
και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Από το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ
1538/Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου μόνο της αριθ.
Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/Β΄/21−06−2013) όμοιας,
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αφαιρείται η φράση «Φωτογραφίας και Οπτικοακου−
στικών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθ. Υ4α/60095
(3)
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/
1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄/1998).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η΄) του
Π. Δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α΄/3−3−2004) «Περιορισμός
της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων».
5. Την αριθ. 3 της 242ης Ολομ./16−09−2013 απόφαση
του ΚΕΣΥ.
6. Την αριθ. 16909/20−06−2013 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ
Αττικής.
7. Την αριθ. 31 η/30−10−2013 (θέμα 5ζ΄) απόφαση του
ΚΕΣΥΠΕ.
8. Την με ημερομηνία 05−03−2013 αίτηση του ιατρού
Γιαννάτου Δημητρίου, αποφασίζουμε:
1. Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας
ΩΡΛ, του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων θώρακος
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» όπως αυτή προβλέπεται στην υπ'
αριθ. Υ4α/οικ.25212 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 737/Β/2013), μεταφέρεται
με την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ
και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας,
όπως αυτές ισχύουν με την αριθ. Υ4α/οικ. 25208/13 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 698/Β΄/2013) (με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού
που την κατέχει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048
(4)
Ορισμός ειδικού νοσηλίου − τροφείου για τις Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α΄), όπως έχει αντι−
κατασταθεί με το άρθρο 22 του ν. 3329/2005 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι−
κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «΄Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά−
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄)
και του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).
9. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
10. Την αριθ. οικ.22365/975.7.2013 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).
11. Την αριθ. 3402/2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υγείας, Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 1642/Β΄).
12. Την αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10−1−2007 Κοινή
Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Δι−
αβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που χαρακτηρίζονται
από νοητική υστέρηση» (ΦΕΚ 74/Β΄).
13. Την αριθ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων και Υγείας−Πρόνοιας «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβί−
ωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΦΕΚ 517/Β΄) και τη

διορθωτική της «Διορθώσεις σφαλμάτων στην απόφαση:
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνο−
μης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 579/Β΄).
14. Την με αριθ. C/2007/5534/12.11.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού», όπως ισχύει.
15. Την με αριθ. 5305/3.12.2013 Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007−2013.
16. Την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των
ΣΥΔ για ΑμεΑ, οι οποίες ιδρύθηκαν στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2007−2013.
17. Τις προτάσεις των Φορέων που λειτουργούν ΣΥΔ
για ΑμεΑ.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 7.000.000
ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί αρχικά από το Π.Δ.Ε.
(0938) και στη συνέχεια, μετά το τέλος της χρηματοδό−
τησης των φορέων, από τον προϋπολογισμό των οικείων
ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το νοσήλιο − τροφείο που θα καταβάλλουν
οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τα Άτομα με Αναπηρίες
τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβί−
ωσης, ανά ημέρα, άτομο και είδος αναπηρίας ως εξής:
1. Για τα Άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση
ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας
και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται
υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το
ύψος του ημερήσιου νοσηλίου − τροφείου ορίζεται στο
ποσό των σαράντα (40) ευρώ το άτομο.
2. Για τα Άτομα με βαρεία νοητική υστέρηση, αυ−
τισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές
αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και
αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού
βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του
ημερήσιου νοσηλίου − τροφείου ορίζεται στο ποσό των
εβδομήντα (70) ευρώ το άτομο.
3. Ο αριθμός, το είδος της αναπηρίας, ο βαθμός αυ−
τονομίας των κατοίκων των ΣΥΔ περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας των ΣΥΔ περιλαμβάνονται επίσης και η φύση και
συχνότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών Υποστήριξης,
καθώς και ο αριθμός των μελών της Ομάδας Υποστή−
ριξης κάθε Σ.Υ.Δ.
4. Το ανωτέρω νοσήλιο−τροφείο χορηγείται και για τα
Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Αυτό−
νομης Διαβίωσης οι οποίες λειτουργούσαν νομίμως πριν
την έκδοση της αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10−1−2007
(ΦΕΚ 74/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 1 της ίδιας απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 1354 οικ.
(5)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων έως 31.3.2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», β) της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», και γ) του άρθρου
90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για έως εξήντα (60) υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμε−
τώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ως εξής:
α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου,
προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στα 1.200 περίπου εισερχόμενα αιτήματα ημερησίως
αλλά και στα 2.500−3.000 εισερχόμενα δελτία ποινικού
μητρώου το μήνα από ελληνικά και ξένα δικαστήρια,
καθώς και στα 5.500 λοιπά εισερχόμενα έγγραφα και
δεδομένης της υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμή−
ματος μετά την αποχώρηση επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ
ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Η λειτουργία του
ECRIS «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ποινικού Μητρώου»
απαιτεί προσωπικό, ενώ υπάρχει συνολική εκτιμώμενη
εκκρεμότητα 10.000 ακαταχώρητων δελτίων. Είναι προ−
φανές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απασχολούνται
υπερωριακά οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος
Ποινικού Μητρώου, έτσι ώστε αφενός τα αιτήματα να
απαντώνται άμεσα ή εμπρόθεσμα αφετέρου να κλείσει η
σχετική εκκρεμότητα, ώστε να εκδίδονται ενημερωμένα
αντίγραφα ποινικού μητρώου προκειμένου οι Δημόσι−
ες Υπηρεσίες της χώρας να προβαίνουν σε έκδοση
διοικητικών πράξεων με σωστά δικαιολογητικά οι δε
δικαστικές αποφάσεις να στηρίζονται σε πραγματικά
δεδομένα.
β) Tου Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπι−
νου Δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαι−
τήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή των διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα και η διεξαγωγή των υπηρεσιακών
μεταβολών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας,
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων
Κράτησης, καθώς και των Σωφρονιστικών και Θεραπευ−
τικών Καταστημάτων, του Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων,
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσι−
ών Κοινωνικής Αρωγής, ήτοι συνολικού αριθμού περίπου
5.000 υπαλλήλων, δεδομένης της υποστελέχωσής του.
γ) Tου Τμήματος Προμηθειών, για την κάλυψη εργασι−
ών που δεν μπορούν να καλυφθούν κατά το υποχρεω−
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τικό ωράριο, όπως διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών
διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων για την κάλυ−
ψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου, κάλυψη
εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την κίνηση
υπηρεσιακών οχημάτων.
δ) Tου Τμήματος Γραμματείας της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουρ−
γία του, κατόπιν της συνταξιοδότησης δύο υπαλλήλων
χωρίς αντικατάσταση και της απουσίας έτερου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 1 του
ν.3528/2007 (26 Α΄).
ε) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω του
ότι:
1) Το Τμήμα Μισθοδοσίας, μισθοδοτεί 16.000 εργαζο−
μένους υπαλλήλους και λειτουργούς και έχει επιπρό−
σθετα αναλάβει την μισθοδοσία και την έκδοση φορο−
λογικών βεβαιώσεων των ασκούμενων δικηγόρων που
υπηρετούν στα δικαστήρια, ενώ επίκειται και η πληρωμή
των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις
κοινωφελούς εργασίας.
2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, είναι επιφορ−
τισμένο με την επεξεργασία συμβάσεων μίσθωσης
κτηρίων για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών αρμοδιότη−
τας Υπουργείου και την εκκαθάριση δικαιολογητικών
πληρωμής μετακινήσεων, διαμονής κ.λπ. λόγω της Ελ−
ληνικής Προεδρίας της Ένωσης εταιρειών «Unisystems
AE − Singularlogic Intergator ΑΕ».
3) Το Τμήμα Προϋπολογισμού, προκειμένου να αντα−
ποκριθεί στις κάτωθι απαιτήσεις: α) ικανοποίηση αυ−
ξημένων αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το Υπ.
Οικονομικών τα οποία έχουν τις περισσότερες φορές
βραχείς και αποκλειστικές προθεσμίες, β) έγκαιρη έκ−
δοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεδομένου
ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει απαραιτήτως να προ−
ηγούνται της πραγματοποίησης δαπανών, γ) πλήρης
και στενή εποπτεία των φορέων γενικής κυβέρνησης
του Υπουργείου μας ως προς την κατάρτιση και εκτέ−
λεση του προϋπολογισμού τους, και δ) άμεση υποβο−
λή δελτίων δήλωσης δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων προκειμένου να καθίσταται ομαλή η ροή
της χρηματοδότησής τους.
4) Το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο υποστη−
ρίζει τη σχεδίαση, την ωρίμανση και την υλοποίηση ση−
μαντικού αριθμού έργων πληροφορικής και διοικητικής
βελτιστοποίησης. Το πρόγραμμα έργων του Υπουργείου
χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο μέσω της αξιοποίη−
σης των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα−
φοράς 2007−2013, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)
για τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και άλλων
πηγών χρηματοδότησης. Το τμήμα έχει επιφορτισθεί με
την διενέργεια μεγάλων διεθνών διαγωνισμών για έργα
πληροφορικής τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για έργα που χρηματο−
δοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) αλλά και άλλες πηγές. Είναι επίσης αρμόδιο για
το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων
και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά
με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και έναντι διεθνών
οργανισμών – χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων, σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δια−
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μέγεθος των
έργων αυτών είναι τεράστιο υπό την έννοια οικονομικών
μεγεθών, πολυπλοκότητας αλλά και σημαντικότητας,
με αποτέλεσμα και λόγω της ελλιπούς στελέχωσης, σε
συνδυασμό με την ανάγκη διασφάλισης της επιτυχούς
υλοποίησης του προγράμματος έργων του Υπουργείου,
να υφίσταται ανάγκη για παροχή υπερωριακής απασχό−
λησης πέραν του υποχρεωτικού.
στ) Του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς λόγω
της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, υφίσταται αδήριτη
ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του
Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς θα
είναι επιφορτισμένοι με επιπρόσθετα καθήκοντα που
σχετίζονται, μεταξύ άλλων: α) με την οργάνωση για τη
διεξαγωγή των υποχρεωτικών εκδηλώσεων στην Αθήνα,
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, όπως του Άτυπου
Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και των Συνεδρίων
Αστικού και Ποινικού Δικαίου, β) με την κατάρτιση συνει−
σφορών, ενημερωτικών εγγράφων και σχεδίων παρεμ−
βάσεων του Υπουργού για συναντήσεις σε υπουργικό
επίπεδο ή σε άλλου υψηλού επιπέδου συναντήσεις ή
στο πλαίσιο διμερών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα με μεγάλη συχνότητα
έκαστο μήνα της Ελληνικής Προεδρίας, στη χώρα μας ή
στο εξωτερικό, γ) με την προετοιμασία των αποστολών
και το συντονισμό των πολυάριθμων ομάδων εργασίας
αρμοδιότητας του Υπουργείου που θα συνεδριάζουν
κάθε μήνα στις Βρυξέλλες.
ζ) Του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο εργάζονται
πολλάκις πέραν του ωραρίου εργασίας, προκειμένου
να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και
αναφορών, εντός της τασσόμενης από τον Κανονισμό
της Βουλής προθεσμίας.
η) Του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστη−
ρίων και Εισαγγελιών και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να προβεί σε εκ−
καθάριση και αναδιάταξη των αρχείων του, εργασία
επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η τελευταία άτυπη εκκα−
θάριση έγινε κατά το έτος 1994. Η εργασία δε αυτή δεν
μπορεί από την φύση της να πραγματοποιηθεί, παρά
μόνο εκτός του νομίμου ωραρίου υπηρεσίας.
θ) Των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που
εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας
σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−
ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια
καθήκοντά τους.
ι) Των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού
χρόνου εργασίας.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι μία
χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου, η οποία
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 2051/14−1−2014 απόφαση της Αναπλ.
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης

πίστωσης ύψους σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) ευρώ,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα
17−110, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι εξήντα (60) υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό
διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως
τις 31.3.2014 και μέχρι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300)
ώρες περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διά−
στημα.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία
χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου, η οποία
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110.
Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθ. 3122.1/4734/01
(6)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας ULYSSES SERVICES INC., που
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ.
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 ΄Ιδρυ−
σης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κα−
τάργησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως
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αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012
«΄Ιδρυση 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. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου 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 Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
2. Το αριθ. 4989096/20−11−2013 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
3. Την από 18 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση της εταιρείας
ULYSSES SERVICES INC., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1.
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας ULYSSES
SERVICES INC., που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ και την υπα−
γωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2234/1994
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3752/2009 και
με το άρθρο 31 του Ν.4150/2013, με το σκοπό όπως
εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχο−
λείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονι−
σμό 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 αντι−
προσώπευση 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.
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3 Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1, Η εταιρεία ULYSSES SERVICES INC, που εδρεύει
στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68, σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25
του Ν.27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του Ν.2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
Ν.3752/2009 και με το άρθρο 31 του N.4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα,
ή και σε Ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα,
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων
εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των
50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, με την οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
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.
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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
απó 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 Ναυτι−
λιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού)
και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος)
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση 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.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην 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 και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση
στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της
που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31
του Ν.4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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