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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3070

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Δεκεμβρίου 2013
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΠ2003094 ΕΞ 2013
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012
(ΦΕΚ 3429/Β/24−12−2012) απόφασης των Υπουργών Οικ−
ονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διασταύρωση μισθο−
λογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222)».

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/
24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διασταύρωση μι−
σθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222)». .............

1

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ε.Τ.Επ. για δανεισμό του Ο.Σ.Κ. ποσού πενήντα
εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ (€). .................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 από−
φασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2406) «Δια−
δικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης
δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων
υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογι−
κών επιβαρύνσεων». ..................................................................... 3
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. στο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕ−
ΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». ....................................................................... 4
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. στο σύστημα δι−
αχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ».................................... 5
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ. ....

6

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουρ−
γικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/
Β΄/16.9.2005), όπως ισχύει. ....................................................... 7

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και ειδικότερα του
άρθρου 2ου, όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/A΄/2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 26/Α΄/2012).
δ) Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/2011).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995
(ΦΕΚ 80/A΄/1995) όπως αντικαταστάθηκε με το υπ’ αριθμ.
15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/2000).
στ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995), όπως ισχύει.

44108

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ζ) Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 13 του
Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄/1999).
η) Τις διατάξεις των άρθρων 80 − 82, 90 και 93 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.7.2013).
θ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/1974),
όπως έχει τροποποιηθεί.
ι) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα.
ια) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012).
ιβ) Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/A΄/25.6.2013).
ιγ) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213/A΄/2009).
ιδ) Η υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα»
2. Την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/
4.6.2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο−
μικών «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.T.A. α΄ και β΄ βαθμού»,
όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι παράγραφοι 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ΕΑΠ2002440
ΕΞ2012/24.12.2012 των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περι−
λαμβάνονται στις οριστικοποιημένες καταστάσεις που
λαμβάνει η ΕΑΠ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορά
τους υπαλλήλους που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμό−
τητας ή αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαρα−
γράφων 72, 73 και Ζ4 της παραγράφου 2 του Ν. 4093/2012
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 80−82, 90 και 93 του
Ν. 4172/2013, η ΕΑΠ υποχρεούται να ελέγχει τις αποδοχές
που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρί−
νει με τις αντίστοιχες της προηγούμενης μισθολογικής
περιόδου από εκείνη κατά την οποία ετέθησαν σε δια−
θεσιμότητα ή αργία. Η σύγκριση πραγματοποιείται στο
σύνολο των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών.
3. Για τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότη−
τα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους
Ζ2 και Ζ4 ή σε αργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υποπαράγραφο Ζ3 της παραγράφου Ζ του Ν. 4093/2012
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 80−82, 90 και 93 του
Ν. 4172/2013, εάν διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ακαθά−
ριστων αποδοχών, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις
μισθοδοσίας τους που υποβάλλονται κάθε φορά, είναι
μεγαλύτερο από το 75% των συνολικών ακαθάριστων
αποδοχών τους κατά τον προηγούμενο μήνα από εκείνο
κατά τον οποίο ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ή αργία, η
ΕΑΠ υποχρεούται στη διενέργεια έκτακτης προσωρινής

παρακράτησης αποδοχών και στην έκδοση νέας ανα−
λυτικής κατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
στην οποία θα περιέχεται η εν λόγω παρακράτηση.
Στο ανωτέρω όριο επιτρέπεται στατιστικά αποδεκτή
διακύμανση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερ−
βαίνει το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. Το ποσό της
έκτακτης προσωρινής παρακράτησης αποδοχών ισούται
με το 25% των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών της
τρέχουσας μισθολογικής περιόδου.»
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 1.8.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/70748/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ε.Τ.Επ. για δανεισμό του Ο.Σ.Κ. ποσού πενήντα εκα−
τομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ (€).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄/2005),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/
2008 (ΦΕΚ 194/Α΄/2008).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου
του Ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α΄/2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/Α/2013).
5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα».
8. Την υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/30.3.2009 (ΦΕΚ
588/Β΄/31.3.2009) κοινή ασπόφαση του Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/11−11−2013 (ΦΕΚ 2856/Β/
11−11−2013) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
10. Την υπ’ αριθμ. 31.331/4.12.2012 Δανειακή Σύμβαση
(Finance Contract) μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−
δύσεων (Ε.Τ.Επ.).
11. Την υπ’ αριθμ. 62/541η/19.6.2013 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ.
12. Το υπ’ αριθμ. 663/20.2.2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Έργων.
13. Το υπ’ αριθμ. ΕΓ12.00/9007/22.7.2013 έγγραφο του
Ο.Σ.Κ.
14. Το από 22.2.2013 e−mail της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
15. Την υπ’ αριθμ. 2/22878/0025/8.10.2013 (ΦΕΚ 2566/Β΄/
11.10.2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16. Το από 4.11.2013 fax της Ε.Τ.Επ., αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για δα−
νεισμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.)
ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ (€),
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31331/4.12.2012 Δανειακή Σύμ−
βαση.
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έρ−
γου «Ελληνική Παιδεία ΙIIΒ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
31331/4.12.2012 Δανειακή Σύμβαση.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:

όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των
οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως
μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ−
θρο 65 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια
της παρούσης επιβαλλόμενη στον Ο.Σ.Κ. υποχρέωση
ενημέρωσης δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της
Ε.Τ.Επ..
III. Καθορίζεται προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου 1% για την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία
θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται σε αυτό από τον
Ο.Σ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ.
2/9441/0025/23.1.2012 (ΦΕΚ 381/Β΄/2012) απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά.
IV. Η Ε.Τ.Επ. θα αποστείλει στην 25η Διεύθυνση Κί−
νησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής θεωρη−
μένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνι−
κού Δημοσίου για το ανωτέρω δάνειο του Ο.Σ.Κ. ύψους
50.000.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των
50.000.000,00 €, πλέον των προβλεπόμενων από τους
όρους της οικείας Δανειακής Σύμβασης τόκων και πά−
σης φύσεως επιβαρύνσεων.
VI. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του άρ−
θρου 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) και σύμφωνα
με την παράγραφο 1.3 του ιδίου άρθρου, η παρούσα
εγγύηση παρέχεται στην ΕΤΕπ για δανεισμό της εται−
ρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ως οιονεί καθολικού
διαδόχου του ΟΣΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έργο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙIIΒ
(HELLENIC EDUCATION ΙIIΒ)

Ποσό:

50.000.000 €

Ημερομηνία Εκταμίευσης:

22.11.2013

Διάρκεια:

26 έτη

Περίοδος Χάριτος:

5,5 έτη

Επιτοκιακή Βάση Δανεισμού:

Σταθερό Επιτόκιο (Fixed Rate)
3,771%

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

Καταβολή Τόκων:

Ανά 6μηνο, στις 22 Μαΐου και
22 Νοεμβρίου κάθε έτους

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αποπληρωμή Κεφαλαίου:

Ανά 6μηνο
με πρώτη καταβολή στις 22.5.2019
και τελευταία στις 22.11.2039

Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι−
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ε.Τ.Επ., το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται
την καταβολή στην Ε.Τ.Επ. των εκάστοτε οφειλόμενων
και καταβλητέων από τον Ο.Σ.Κ. ποσών, σύμφωνα με
την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η Ε.Τ.Επ.
ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο με επιστολή της απευ−
θυνόμενη στην 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγ−
γυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής, αποστέλλοντας κατάσταση
με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως εγγυητή.
ΙΙ. Ο Ο.Σ.Κ., σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ενη−
μερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστή−
ματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κατα−
ληκτική ημερομηνία πληρωμής το Ελληνικό Δημόσιο, με
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. Δ18Γ 5040305 ΕΞ 2013
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 από−
φασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2406) «Διαδι−
κασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δε−
ξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό
καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επι−
βαρύνσεων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 63, 72 και 73 του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄
265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγο−
ράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230),
όπως ισχύει, και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 αυτού.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 από−
φασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση
και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών» (ΦΕΚ Β΄ 1109),
όπως ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ1460/10/Γ0019/21.3.2002
απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Λει−
τουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευ−
σης» (ΦΕΚ Β΄ 468), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. OIML R 71:2008 σύσταση του Διεθνούς
Οργανισμού Νόμιμης Μετρολογίας «Fixed Storage Tanks.
General Requirements».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ.3200/25/30.5.1968 από−
φασης Υπουργού Οικονομικών «περί τρόπου συστάσεως
Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμι−
εύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ.
και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την
ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Τ.1259/22/18.4.1979 απόφαση Υπουργού Οικονο−
μικών.
7. Την ανάγκη καθορισμού σύγχρονων, τυποποιη−
μένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου για την
ογκομέτρηση δεξαμενών υγρών ή/και υγροποιημένων
αερίων προϊόντων υποκειμένων σε δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, ως και των σχετικών προς αυτές όρων
και διατυπώσεων.
8. Την ανάγκη ογκομέτρησης των δεξαμενών καυσίμων
πριν από την τελική βαθμονόμηση και εφαρμογή των
ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου
εισροών − εκροών που προβλέπει το άρθρο 320 του
Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος −
Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθ−
μιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 86), όπως ισχύει.
10. Το από 30.12.2011 σχετικό πόρισμα της συσταθεί−
σας, στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
Δ6Α1104110 ΕΞ2011/21.7.2011 απόφασης Υπουργού Οικο−
νομικών, ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως τροποποι−
ήθηκε με τα Π.Δ. 534/1989 (ΦΕΚ 229/Α΄/1989) και 91/1999
(ΦΕΚ Α΄ 98).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 213), ως και του
Π.Δ. 189/2001 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574).
15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 30/005/
648/19.9.2013 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄
2406) ως προς την έναρξη ισχύος αυτής, προκειμένου για
την ομαλή εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών
για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών
αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς
αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 30/
005/648/19.9.2013 απόφασης Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β΄ 2406) η φράση «ισχύει από της δημοσιεύσεώς
της» αντικαθίσταται από τη φράση «ισχύει από 3.3.2014».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 766/0056
(4)
* Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. στο σύστημα διαχεί−
ρισης και ελέγχου του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗ−
ΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 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 άρθρου 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/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 40/226/Α΄/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 Ε.Δ.ΕΛ. 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 Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής /
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (άρθρο 2, στοιχείο Β΄, παρ. 2, περίπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29.12.2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 20/ΥΟΔΔ/19.1.2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18.8.2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των
εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων
με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 1850/
Β΄/3.9.2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/
33481/0022/27.4.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 1069/Β΄/31.5.2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η onoia
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
Ε.Δ.ΕΛ. − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συ−
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2013 έως
30.6.2014, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΠΡΙΓΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ
156802, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμμα−
τισμού 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 Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB
559027, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμμα−
τισμού 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 Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 139134, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ.,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 9.12.2013 έως τις
13.12.2013 στην Αθήνα.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα ως Αρχή
Πιστοποίησης το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 564/ΥΟΔΔ/19.11.2013.
Aθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 765/0056
(5)
* Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. στο σύστημα διαχεί−
ρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 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 προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 40/226/Α΄/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 Ε.Δ.ΕΛ. 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 Πολιτι−
κής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (άρθρο 2, στοιχείο Β΄, παρ. 2, περίπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29.12.2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 20/ΥΟΔΔ/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−
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θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 1850/Β΄/3.9.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27.4.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 1069/Β΄/31.5.2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
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
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
Ε.Δ.ΕΛ. − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συ−
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2013 έως
30.6.2014, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
• ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ − ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ139134, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ.,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
• ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ 019895,
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ της 56ης Διεύθυνσης
«Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ−
κό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ.,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
• ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ι 196873, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού 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 Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, ως μέλος.
• ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 559027,
υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμματισμού και
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ Δημοσιο−
νομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 15.11.2013 έως και
21.11.2013 στην έδρα του φορέα στην Αθήνα.
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.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 562/ΥΟΔΔ/15.11.2013.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.107052
(6)
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ.
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. 63/2005 (ΦΕΚ 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. 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α΄/3.3.2004) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».
5. Την υπ’ αριθμ. 15 της 241ης Ολομ./10.7.2013 απόφαση
του Κ.Ε.Σ.Υ.
6. Την υπ’ αριθμ. 9746/2.4.2013 εισήγηση της 1ης Υ.ΠΕ.
Αττικής.
7. Την υπ’ αριθμ. 30/7.10.2013 απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ.ΠΕ.
8. Την αίτηση του ιατρού Παπαχαραλάμπους Γεωρ−
γίου., αποφασίζουμε:
Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ., ειδικότη−
τας ΩΡΛ, του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ − ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»,
όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123764
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012), μεταφέ−
ρεται με την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Η ΕΛΠΙΣ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής
υπηρεσίας όπως αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ.43103 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1485/Β΄/2012)
(με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την κατέχει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Aριθμ. Δ2/Α/21366
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουρ−
γικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/
16.9.2005), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
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2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 «Τροποποίη−
ση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 “Οργανισμός του
Υπουργείου Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας”»
(ΦΕΚ Α΄ 154).
3. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19),
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
Α΄ 221) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247).
5. Τα άρθρα 4, 7 και 14 του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση
της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 230), όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουργική απόφα−
ση «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005), όπως
ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Ο−56177/8.10.2013 θετική γνωμοδότηση
της P.A.Ε. για την εν λόγο τροποποίηση του Κανονισμού
Αδειών.
8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» καθώς και
το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 13829/15.7.2013 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου»
(ΦΕΚ 1785/Β΄/24.7.2013).
10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Η περ. 2. του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/16570/
7.9.2005 απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/
Β΄/16.9.2005), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Άδεια Εμπορίας: πέντε (5) έτη.»
2. Η παρ. 1β του άρθρου 21 της ως άνω απόφασης
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας
πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
1.β) Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν
αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχι−
στον 80 Μ3, δύνανται να προμηθεύονται το πετρέλαιο
θέρμανσης από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
που κατέχουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του
Ν. 3054/2002, προκειμένου δε να προμηθευτούν το πε−
τρέλαιο θέρμανσης καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο
οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της αδείας τους
στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας. Δύνανται να
πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε πω−
λητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν απο−
θηκευτικούς χώρους 80 Μ3 είτε λιανικώς σε τελικούς
καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές χονδρι−
κής − λιανικής δεν μπορούν να αρνηθούν τη σύναψη ή
να καταγγείλουν τη σύμβαση προμήθειας με πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης λιανικής χωρίς σπουδαίο λόγο.
Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν δι−
αθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν
μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Δύνανται να
προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης με σύμβαση
είτε από εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέ−
χουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002
είτε από πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80 Μ3 με άδεια
λειτουργίας. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται και θεωρείται
στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός
10 ημερών από την σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της
σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής
υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση είτε
με άλλο κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, είτε
με άλλο πωλητή χονδρικής − λιανικής ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρε−
ώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση ή την
ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030700312130008*

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

