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Αρ. Φύλλου 1785
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/55416/0025
(1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με
την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» συνο−
λικού ποσού 4.265.600.000 ευρώ.

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλά−
δος» συνολικού ποσού 4.265.600.000 ευρώ.............
Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται
οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγη−
ση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους,
στους Νομούς Γρεβενών και Πρεβέζης. .....................
Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται
οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορή−
γηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους
στο Νομό Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής.........................................................................................
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝ−
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ − ICPS»................................
Τροποποίηση της με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 απόφα−
σης με θέμα «Ορισμός των διεθνών οργανισμών
πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των
Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών». .............................................................................................
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ασημάκη Παπαγεωργίου. ........................................................
Σύσταση Γραφείου Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στο Διε−
θνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 30/002/4513/2013
απόφαση του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Ορισμός
έναρξης λειτουργίας Διευθύνσεων που συστάθη−
καν με το Π.Δ. 120/2009 (Α΄152)» και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1710/Β΄/11−7−2013........................................................ 8
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 1977/12−7−2013
κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1719/Β/12−7−1013 ......................................................... 9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
(δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)
(ε) την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.
2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.
3. Την αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).
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4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
5. Το από 04−06−2013 αίτημα της τράπεζας με την
επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».
6. Την αριθμ. 16/09−07−2013 απόφαση Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.
7. Το αριθμ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος
και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων)
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμε−
τοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του
Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οι−
κονομίας.
8. Την αριθμ. 370/09−07−2013 εισήγηση της Τράπεζας
της Ελλάδος.
9. Την αριθμ. 30089/Β. 1785/08−07−2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής
επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3466/Β/
28−12−2012) για την παράταση του προγράμματος μέχρι
31/12/2013.
10. Τη με αριθμ SA 36956 (2013/Ν) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
11. Την αριθμ. 30095/Β. 1696/08−07−2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανακατανομή κονδυλίων
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008, αποφασίζει:
Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως
της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος» συνολικής ονομαστικής αξίας 4.265.600.000
ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελ−
ληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:
(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία
Υπογραφής.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι,
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής
υπέρ των Δικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−
νυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την
26.06.2013, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι−
κής αξίας 4.265.600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 09.04.2009
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί
την 26.06.2013, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 42.656
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο−
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3

μηνών συν περιθώριο 8% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης:
περί την 26 Ιουνίου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS 0945998499
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 12 Ιουλίου 2013.
(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−
tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the
Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined
therein) shall be deemed to be incorporated in and form
part of this Deed of Guarantee as if the same had been
set out herein.
For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means National Bank of Greece S.A.
with registered office at 86 Aiolou Street, Athens
Debt Obligations means any obligation arising from an
issue, under law 3156/2003, on or about 26.06.2013, of
bonds of an aggregate amount of euro 4.265.600.000
pursuant to the provisions of a programme established
on 09−04−2009 and Final Terms dated on or about
26−06−2013 including, inter alia the following: (a) number
and form of bonds:42,656 bearer bonds; (b) denomination:
euro 100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EU−
RIBOR + 8% per annum; (d) maturity date: on or about 26
June 2015; (e) ISIN code XS 0945998499 ; and
Execution Date means 12 July 2013
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the
Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυ−
μα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.
5209/Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών και το με αριθμ. 370/09−07−2013 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 104 μονάδες βάσης (ACT/ACT).
III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται
να ανέλθει στο ποσό των 4.265.600.000 ευρώ πλέον των
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι−
ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων,
το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Οικ: 34548/13
(2)
Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, στους Νο−
μούς Γρεβενών και Πρεβέζης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ.3 του άρ−
θρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του
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συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 11, του ν. 4147/2013 (Α΄98).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
δ. Του π.δ. 141/2010 (Α΄ 234), «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».
ε. Της αριθμ. Υ48 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το με Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 2263/7−6−2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την έναρ−
ξη λειτουργίας, ως σημείων υποδοχής, του Τμήματος
Αδειών Διαμονής του Νομού Γρεβενών και του Τμήματος
Αδειών Διαμονής του Νομού Πρεβέζης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων
οδηγιών.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής του Τμήματος
Αδειών Διαμονής του Νομού Γρεβενών και του Τμήματος
Αδειών Διαμονής του Νομού Πρεβέζης, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ως σημείου
υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών
τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της
άδειας διαμονής τους και επιδίδονται οι σχετικώς εκ−
διδόμενες αποφάσεις από την 1η Ιουλίου 2013.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την ίδια ημερομηνία,
λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και αναλαμ−
βάνουν, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως
αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Π.Δ. 141/2010 (Α΄234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» και την ισχύ−
ουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της
εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών
για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:
(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την
ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων
νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτηση δικαιολογητικών
μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέ−
τοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρω−
ση των φακέλων των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των

αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων
εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού
δυναμικού, (ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με
τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση
ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη
μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την
παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης
των φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου
των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τε−
λών και παραβόλων.
3. Από την ίδια ημερομηνία ότι οι Δήμοι (α) Δεσκάτης
και Γρεβενών του Νομού Γρεβενών και (β) Πρέβεζας,
Πάργας και Ζηρού του Νομού Πρεβέζης παύουν να
υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδει−
ών διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες
διατάξεις του Ν. 4018/11.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Οικ: 34547/13
(3)
Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο Νομό
Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ.3 του άρ−
θρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 11, του ν. 4147/2013 (Α΄98).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ. Του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228), «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ
Α΄/98).
ε. Της αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) Απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το με αριθμ. οικ. 29052/24109/29−5−2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη γνώμη
αυτού για τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής των
Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς πληρούν τις
απαιτούμενες από τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των
σχετικών εγκύκλιων οδηγιών, προδιαγραφές, ώστε να
εκκινήσει η λειτουργία τους ως υπηρεσία μίας στάσης.
3. Το με αριθμ. οικ. 34598/28585/27−6−2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, με το οποίο τροποποιείται η, με Α.Π. Οικ.:
29052/24109/29−5−2013, αιτιολογημένη γνώμη αυτού, για
τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής των Διευθύνσεων
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής, στα οποία
κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για
τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής
τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών
Α΄, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπη−
ρεσίες αυτές οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων
Δήμων ορίζουμε την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την οριζόμενη ημε−
ρομηνία, λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και
αναλαμβάνουν, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου
8 του Π.Δ. 135/2010 (Α΄228) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής» και την ισχύουσα νομοθεσία,
την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης
των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα
έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για: (α) την παραλα−
βή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των
αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,
(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής
διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα,
από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων
των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής,
καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών
αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για
τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (ε) την
παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση
άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδα−
πού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή πληροφορι−

ών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και
(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμε−
νων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.
3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα του Νομού
Αττικής, (β) Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού,
Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής και Φιλαδέλφει−
ας – Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρι−
κού Τομέα του Νομού Αττικής, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων
Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου,
Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενό−
τητας Δυτικού Τομέα του Νομού Αττικής, Αγίας Παρα−
σκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισίας,
Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταμορφώσεως, Νέας Ιωνίας,
Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυχικού
και Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα του Νομού Αττικής και Αγίου Δημητρίου, Αλίμου,
Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μο−
σχάτου – Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου
της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα, του Νομού
Αττικής, (γ) Αχαρνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκο−
πούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πι−
κερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων – Αρτέμιδος και Ωρωπού
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής του
Νομού Αττικής, και (δ) Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάν−
δρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής της Περιφερει−
ακής Ενότητας Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής, Κε−
ρατσινίου – Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νικαίας – Αγίου
Ιωάννου Ρέντη, Πειραιώς και Περάματος της Περιφερει−
ακής Ενότητας Πειραιώς του Νομού Αττικής και Αγκι−
στρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών,
Τροιζηνίας και Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νή−
σων του Νομού Αττικής, παύουν να υποδέχονται πολίτες
τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.
4. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 94540/ΙΑ
(4)
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩ−
ΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ − ICPS».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και αντικαταστάθη−
κε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2. Το άρθρο 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 9 του 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 159 Α΄) και ισχύει.
3. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
4. Το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)
5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων και ΝΠΔΔ».
7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) απόφαση
«Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμ−
μάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ιν−
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο».
8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφαση
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη−
ματικών ποσών νια παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
9. Τη με αρ. 76766/Δ6/30−6−2009 (ΦΕΚ 1531 Β΄) ισχύ−
ουσα άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη
τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.
10. Τη με αρ. 92771/ΙΑ/27−7−2010 (ΦΕΚ 1306 Β΄) ισχύουσα
άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 41104/ΙΑ/10−4−2012 (ΦΕΚ
1282 Β΄), 66815/ΙΑ/14−6−2012 (ΦΕΚ 1880 Β΄) και 103538/
ΙΑ/10−9−2012 (ΦΕΚ 2566 Β΄) αποφάσεις.
11. Τη με αρ. 60637/ΙΑ/30−4−2013 αίτηση της «ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συ−
νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση
άδειας Κολλεγίου.
12. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «ΚΟΛ−
ΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ −ICPS», στην «ΚΑΛ−
ΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπο−
παράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ
222 Α΄) και στο άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο−
μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια
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με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την
αδειοδότησή του υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 94538/ΙΑ
(5)
Τροποποίηση της με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 απόφασης
με θέμα «Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστο−
ποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγί−
ων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και
λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου
07 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και το άρθρο 30 του
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2. Τη με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) απόφαση
με θέμα «Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίη−
σης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που
οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη προσθήκης του διεθνούς οργανισμού πι−
στοποίησης Scottish Qualifications Authority (SQA) στη με
αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 απόφαση με θέμα «Ορισμός των
διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των προγραμμάτων
σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αρ. 151668/ΙΑ/3−12−2012 από−
φασης ως προς την προσθήκη του διεθνούς οργανισμού
πιστοποίησης Scottish Qualifications Authority (SQA)
στους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης των προ−
γραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων, που οδηγούν σε
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σύμφωνα με την περίπτω−
ση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
«Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υπο−
παραγράφου Θ7 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Δ15/Α/οικ.13829
(6)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημά−
κη Παπαγεωργίου.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153/25.6.2013),
δ) του π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄19), όπως
ισχύει,
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου αναθέτουμε
την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:
1. Από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής:
α) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου,
β) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, πλην της Διεύ−
θυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργει−
ας καθώς και των θεμάτων της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής
Πολιτικής που έχουν σχέση με την έρευνα, εκμετάλλευ−
ση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων,
γ) Της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθή−
κευσης Καυσίμων,
δ) Των Αυτοτελών Τμημάτων
ε) Της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και
της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος,
στ) της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα
ΑΠΕ,
ζ) του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ καθώς και της ίδρυσης
και εποπτείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
2. της εποπτείας των φορέων που εποπτεύονται από
τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμ−
βανομένου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
πλην της εταιρείας «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ).
Άρθρο 2
1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρ−
θρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νο−
μικού Συμβουλίου του Κράτους και η αποδοχή των σχε−
τικών γνωμοδοτήσεων,
στ) οι προκηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, η κατάρτιση
και υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών
ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών ή την
εκτέλεση έργων, όπως και για την εκπόνηση μελετών
και παροχή συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών
υπηρεσιών» (Α΄42), επιφυλασσομένων των ειδικών ρυθμί−
σεων που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
45 παρ. 2 ν. 3316/2005 σχετικά με τα αποφαινόμενα και
γνωμοδοτούντα όργανα για τις ανάγκες εφαρμογής
του νόμου αυτού,
ζ) ο αποφάσεις, πράξεις ή εντολές για τη σύσταση και
συγκρότηση επιτροπών, την πληρωμή δαπανών, την πα−
ρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των παραδοτέ−
ων των αναφερομένων στην περίπτωση στ΄ αναθέσεων
και συμβάσεων, ως και η λήψη αποφάσεων επί σχετικών
ενστάσεων και προσφυγών και η υπογραφή τεχνικών
δελτίων ή αιτήσεων χρηματοδότησης προς τρίτους,
η) η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου κατά παντός
υπευθύνου, καθώς και η έκδοση των καταλογιστικών
πράξεων.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον
Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς
Οργανισμούς.
Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 16147
(7)
Σύσταση Γραφείου Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στο Διε−
θνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) του άρ−
θρου 11 του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α) περί «Οργανισμού
διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.», όπως ισχύει.
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2) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3) 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»
(ΦΕΚ 112/Α΄).
4) Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄) «Ρυθμίσεις
για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5) Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ
187/A΄), όπως ισχύει.
6) Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄), όπως ισχύει.
7) Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
8) Την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
9) Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
10) Τη με αρ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
11) Τη με αριθμό 124/27.06.2013 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ (α.π.
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 14619/01.07.2013).
12) Τα με αρ. 511661/01.07.2013 και 511736/05.07.2013 έγ−
γραφα της Δ/νσης Οικονομικών του EOT.
13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
EOT ύψους περίπου 8.000 € για μισθώματα σε βάρος
του ΚΑΕ 0813, 4.900 ευρώ για λειτουργικά έξοδα σε βά−
ρος των ΚΑΕ 0842, 0845, 0832.01 και 40.000 € σε βάρος
του ΚΑΕ 4211.15 «Ίδρυση − λειτουργία − μεταστέγαση −
ανακαίνιση και έξοδα πρώτης εγκατάστασης Γραφείων
εσωτερικού» για το έτος 2013, περίπου 16.000 ευρώ σε
βάρος του ΚΑΕ 0813 για μισθώματα και 10.200 € για λει−
τουργικά έξοδα σε βάρος των ΚΑΕ 0842, 0845, 0832.01
για το έτος 2014, περίπου 20.000 ευρώ σε βάρος του
ΚΑΕ 0813 για μισθώματα και 11.900 € για λειτουργικά
έξοδα σε βάρος των ΚΑΕ 0842, 0845, 0832.01 για το
έτος 2015 και περίπου 11.000 € σε βάρος του ΚΑΕ 0813
για μισθώματα και 6.500 € για λειτουργικά έξοδα σε
βάρος των ΚΑΕ 0842, 0845 και 0832.01 για το έτος 2016.

Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για μισθοδοσία και
εργοδοτικές εισφορές, καθώς το ανωτέρω Γραφείο θα
στελεχωθεί με υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Γραφείου Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στο
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124/27.06.2013 απόφαση Δ.Σ.
EOT, με σκοπό τη διάθεση πληροφοριακού υλικού στους
ενδιαφερομένους και την παροχή πληροφοριών σχετικά
με τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
2. Το Γραφείο Πληροφοριών του EOT στο Διεθνή Αε−
ρολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπάγεται στο
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών
Εξωτερικού του EOT.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην αριθ. 30/002/4513/2013 απόφαση του Υπ. Οικονο−
μικών με θέμα «Ορισμός έναρξης λειτουργίας Διευθύν−
σεων που συστάθηκαν με το Π.Δ. 120/2009 (Α΄152)» και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1710/Β΄/11−7−2013, διορθώνεται ο
αριθμός της απόφασης
από το εσφαλμένο: «30/002/2013»,
στο ορθό: «30/002/4513/2013».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)
F
(9)
Στην υπ’ αριθμ. 1977/12−7−2013 κοινή υπουργική από−
φαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1719/Β/12−7−1013,
διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «…όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 9/5−01−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4/τ.Β΄/7.02.2009»,
στο ορθό: «…όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 9/5−01−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4/τ.Β΄/7.01.2009».
(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
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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
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