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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56001
(1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 του εντός Γενι−
κής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005,
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ UNESCO».

Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 του εντός
Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO». ...................................
Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για την παρα−
γωγή τύπων ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε
συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών, δημη−
τριακά ή/και εκχυλίσματα αυτών, μέλι ή/και ζά−
χαρη. .........................................................................................................
Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή
τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συν−
δυασμό με άλλες βύνες δημητριακών ή/και δημη−
τριακά και σιρόπι μαλτόζης..................................................
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Σταθμού Β’ τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβα−
λούς του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας.......................................................................................
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστι−
κού Σταθμού Β΄ τάξης στη Δημοτική Κοινότητα
Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρει−
ας Δυτικής Ελλάδας. ..................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓ 49522/2127/16−04−2014
απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Αναπλη−
ρωτές Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων
ΤΑΣ και ΤΑΠ αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου. .......................................................................................................
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας της έγκρισης σύνα−
ψης και υπογραφής των συμβάσεων με προμηθευ−
τές υγείας ΠΦΥ στον Πρόεδρο και σε περίπτωση
απουσίας του στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ......
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 145094/26479/26−11−2014
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3348/12−12−2014 (τ.Β΄). ............ 8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 3Α, 3Β και 6Δ του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει και του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
β) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314
Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»,
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του
άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2015−2018»,
δ) του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού πα−
ρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο.
και τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ
18/Α΄),
ε) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4
και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
ζ) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
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Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄), καθώς και του Π.Δ. 111/2014
(ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομι−
κών»,
η) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄),
θ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύει,
ι) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄),
κ) της αριθμ. Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», (ΦΕΚ 2105 Β΄).
2. Το Ν. 1971/1991 σχετικά με την Ελληνική Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την UNESCO.
3. Το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013
υπουργικής απόφασης περί μηχανισμού παρακολού−
θησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις
Δ.Ε.Κ.Ο., τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005
και για τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 607 Β΄).
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΣΤ4/Π/Φ.4Β/ΑΣ 8531/12.9.2014
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο παρακολουθεί και
κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την
κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού
τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμ−
ματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και
τροποποιείται κάθε φορά.

5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του εντός Γενικής
Κυβέρνησης φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO» του Ν. 3429/2005, έτους
2015, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα
με το με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών −
ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
UNESCO

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
180.500 180.500

0

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό απο−
τυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπα−
στο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με το τμήμα Θ΄− ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
του Υπουργείου Οικονομικών και τη ΣΤ4 Διεύθυνση Οι−
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών για
τις λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το
σκοπό αυτό.
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ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁͲȳȵɁȻȾȸȴȻȵɉȺɉɁɇȸȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ&ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉͲȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȆǿȃǹȀǹȈ 7: (1Ș ȈǼȁǿǻǹ)

ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ
ȰɌɀ
ȸȿȵȾ/ȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȻɃ
ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȵȺɁȻȾȸȵɅȻɈɆɃɅȸȳȻȰɈȸɁUNESCO
90136907
unescogr@mfa.gr

2103682394
ȵɂɏɈȵɆȻȾɏɁ
EɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ

180,500
0

Ȼ.ȵɇɃȴȰ(=1+2+3+4+5+6+7)
1.Ʌʘʄɼʍɸɿʎ(=ɲ+ɴ)
ɲ)ɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆɅʌʉʁʊʆʏʘʆ,ʄʉɿʋʙʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿ

70+71+72

ɴ)Ʌʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ

73

2.ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ(=ɶ+ɷ+ɸ+ʍʏ)

74

ɶ)ɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

74.96

ɷ)ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ(ɴɳʍɸɿɼɷɻʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆɇȰȵ)

43.00+41.10

ɸ)ȵ.ȵ.

74.98

ʍʏ)ȿʉɿʋɹʎ

ȿɃȻɅȰ74ȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅOɈɃȾɆȰɈɃɇ
ȳȻȰȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁ
ȿɃȳɏȵȳȳɉȸɇȵɏɁ,ȰɁȰȿȸɎȸȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻ
ȿɃȻɅɏɁɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ,
ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ,
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁ
ɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵ

3.ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ

75

4.ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ(ɈʊʃʉɿɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀ)

76ɅȿȸɁ76.04

5.Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ

78ɅȿȸɁ78.05

6.ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ

82.01ȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇȰȿȿȵɇȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ

7.ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ

81.01(ɅȿȸɁ81.01.04ȾȰȻ81.01.05)

ȻȻ.ȵɂɃȴȰ(=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
8.ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ(=ʍʏ+ɺ+ɻ)
ʍʏ)Ȱʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɺ)ȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻ)Ʌɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
2015

180,000

180,000

500

60ɅȿȸɁ60.05

180,500
90,000

60.00ȵɏɇ60.01

54,000

60.03ȵɏɇ60.04

36,000

60.02

9.ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ

61

10.ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲͲʔʘʏɲɹʌɿʉͲɊɷʌɸʐʍɻͲ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ

62

3,090
3,000

62.00ȵɏɇ62.03

2,000

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ

62.05

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ
11.Ɍʊʌʉɿ(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿʔʊʌʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
ʖʌɼʍɻʎ)
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎɍʌɼʍɻʎ

62.07

12.ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ(ɷʘʌɸɹʎ,
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ)
13.Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆ
ɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆɸɶɶʑɻʍɻʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑ
ȴɻʅʉʍʀʉʐ
14.ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ
15.ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ(ʉʅɳɷɲ1).ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑɲɶʉʌʙʆ
ʃɲɿʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ.
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
16.Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ(ʉʅɳɷɲ2).ȸʉʅɳɷɲ2ɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸɴɳʍɻ
ʏɿʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎɸʍʊɷʉʐͲɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎ
ɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ.
ȻɇɃȷɉȳȻɃ(=ȻͲȻȻ)

62.04

1,000

63+88.08+88.09
88.08+88.09
60.05+[64ɅȿȸɁ64.11ȾȰȻ
64.12]+82.00+88.06+
+ɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁ[44ʖʌɹʘʍɻ
(ɅȿȸɁ44.14ȾȰȻ44.15)ɀȵȻɃɁ84ɹʍʉɷʉ
ɀȵȻɃɁ78.05]KAI67ʃɲɿʄʉɿʋɳɹʇʉɷɲʋʉʐ
ɷɸʆɹʖʉʐʆʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

84,410

64.06ʃɲɿ67
65ȾȰȻ16.18

81.00ɅȿȸɁ81.00.03ȾȰȻ81.00.04
[10Ͳ16](ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇ)ɅȿȸɁ16.18
[14]
[20Ͳ28]

0

1042

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȆǿȃǹȀǹȈ 7: (2Ș ȈǼȁǿǻǹ)
ɅɆɃɇȺȵɈȰɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
2015

ȵȻɇɆɃȵɇ
1.ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊɷɳʆɸɿɲ

45.00ɹʘʎ45.13(ɅȻɇɈɏɇȸɍɆȸɇȸɇ)

2.ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊʋʘʄɼʍɸɿʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ,ʉʅʉʄʊɶʘʆ,ʃʄʋ.
3.ȶʃʏɲʃʏɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳ2ʏʉʐɳʌɽʌʉʐɅʌʙʏʉʐʏʉʐ
Ɂʊʅʉʐ4093/12
ȵȾɆɃȵɇ
4.Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ

45.00ɹʘʎ45.13(ɍɆȵɏɇȸɍɆȸɇȸɇ)

5.Ȱɶʉʌɹʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ,ʉʅʉʄʊɶʘʆ,ʃʄʋ.
6.ȵʇʊʔʄɻʍɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʉʔɸɿʄʙʆɲʋʊʏɻʆɸɿɷɿʃɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɉʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐȳ2ʏʉʐɳʌɽʌʉʐɅʌʙʏʉʐʏʉʐ
Ɂʊʅʉʐ4093/12
ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
7.Ʌʄɻʌʘʅɹʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʏʉʃʉʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆʏʉʐʔʉʌɹɲʍɲʎʄʊɶʘ
ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ(=ɲ+ɴ)
ɲ)Ʌʄɻʌʘʅɹʎʏʊʃʘʆ

[43]5.

ɴ)Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
8.Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎɷɲʆɸɿɲʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ
9.Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʄʉɿʋʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ(ʋʄɻʆ
ɷɲʆɸɿɲʃʙʆ)
10.Ȱʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʅɸʃɸʔɳʄɲɿɲʅɸʏʊʖʘʆɲʋʊ
ʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
11.ɈɲʅɸɿɲʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎɲʋʊʏʉȾʌɳʏʉʎ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǿȈȅȁȅīǿȈȂȅȊ
1

ǻȚĮșȑıȚȝĮ (Į+ȕ+Ȗ)
Į) ȉĮȝİȓȠ (ȝİĲȡȘĲȐ țĮȚ İʌȚĲĮȖȑȢ)

12/31/2013
230,064
30,934

ǹʌȩ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȆǻǼ
ǹʌȩ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ

30,934
0

ȕ) ȀĮĲĮșȑıİȚȢ ıĲȘ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
ǹʌȩ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȆǻǼ
ǹʌȩ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ
Ȗ) ȀĮĲĮșȑıİȚȢ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ĲȡȐʌİȗİȢ

199,130

ǹʌȩ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȆǻǼ
ǹʌȩ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ

2

ȋȡİȩȖȡĮĳĮ (Į+ȕ+Ȗ)

199,130
0

Į) ȉȓĲȜȠȚ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ (ȑȞĲȠțĮ
ȖȡĮȝȝȐĲȚĮ țĮȚ ȠȝȩȜȠȖĮ)
ȕ) ȁȠȚʌȐ ȠȝȩȜȠȖĮ (ȠȝȩȜȠȖĮ İĲĮȚȡİȚȫȞ,
ĲȡĮʌİȗȫȞ, țȜʌ)
Ȗ) ȂİĲȠȤȑȢ - ȜȠȚʌȑȢ ıȣȝȝİĲȠȤȑȢ - ȝİȡȓįȚĮ
ĮȝȠȚȕĮȓȦȞ țİĳĮȜĮȓȦȞ

3

ǻȐȞİȚĮ ʌȡȠȢ ĲȡȓĲȠȣȢ

4

ǻȐȞİȚĮ Įʌȩ ʌȚıĲȦĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ țĮȚ
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
Į) ǻȐȞİȚĮ İıȦĲİȡȚțȠȪ
ȕ) ǻȐȞİȚĮ İȟȦĲİȡȚțȠȪ

0

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 30/003/000/84
(2)
Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για την παραγω−
γή τύπων ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συν−
δυασμό με άλλες βύνες δημητριακών, δημητριακά ή/
και εκχυλίσματα αυτών, μέλι ή/και ζάχαρη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄134) «περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 90) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 161/2014 απόφαση Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση καθορισμού ποσο−
στών πρώτων υλών για την παραγωγή τύπων ζύθου με
χρήση βύνης σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών,
δημητριακά ή/και εκχυλίσματα αυτών, μέλι ή/και ζάχαρη.
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 3059)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον καθορισμό των ποσοστών των πρώτων
υλών για την παραγωγή τύπων ζύθου ως εξής: βύνη κρι−
θαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, άλλες βύνες, δημη−
τριακά, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου
100 του Κ.Τ.Π., ή/και εκχυλίσματα αυτών, μεμονωμένα ή σε
μίγματα, σε ποσοστό έως 45%, καθώς και ζάχαρη, κατά
την έννοια του άρθρου 64 του Κ.Τ.Π., ή/και μέλι, κατά την
έννοια του άρθρου 67 του Κ.Τ.Π., σε ποσοστό έως 5%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 30/003/000/83
(3)
Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή
τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυα−
σμό με άλλες βύνες δημητριακών ή/και δημητριακά
και σιρόπι μαλτόζης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄134) «περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 90) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 162/2014 απόφαση Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση καθορισμού ποσο−
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στών πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με
χρήση βύνης σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητρια−
κών ή/και δημητριακά και σιρόπι μαλτόζης.
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 3059)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον καθορισμό των ποσοστών των πρώτων
υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου ως εξής: βύνη κρι−
θαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, άλλες βύνες δημη−
τριακών, δημητριακά, κατά την έννοια της παραγράφου 2
του άρθρου 100 του Κ.Τ.Π., μεμονωμένα ή σε μίγματα, σε
ποσοστό έως 25%, καθώς και σιρόπι μαλτόζης, κατά την
έννοια του άρθρου 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσοστό έως 25%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 78871 οικ. Φ.101.4
(4)
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Σταθμού Β' τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς
του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4029/2011 «Εθελοντι−
σμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυ−
ροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 245/22−11−2011
τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο
99, παρ. 5 και 7 του Ν.4249 (ΦΕΚ 73/24−03−2014 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10β του Ν.3511/2006
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθ−
μιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ
258/27−11−2006 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
66 του Ν.4249 (ΦΕΚ 73/24−03−2014 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/178/15−04−2014 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του
Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμμα−
τέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα
του Πυροσβεστικού Σώματος». (ΦΕΚ 1008/23−4−2014 τ.Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 31674 Φ.101.4 / 31−7−2014 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. (ΦΕΚ 2244/
18−8−2014 τ.Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 3667/03−12−2014 αναφορά της ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Δυτικής Ελλάδας με την οποία προτείνεται η έναρξη
λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού
Β΄ τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου
Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ τάξης στην
Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ημερομηνία δημο−
σίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 78872 οικ. Φ.101.4
(5)
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Σταθμού Β΄ τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας
του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4029/2011 «Εθελοντι−
σμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυ−
ροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 245/22−11−2011
τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο
99, παρ. 5 και 7 του Ν.4249 (ΦΕΚ 73/24−03−2014 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10β του Ν.3511/2006
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθ−
μιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ
258/27−11−2006 τ.Α΄ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
66 του Ν.4249 (ΦΕΚ 73/24−03−2014 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/178/15−04−2014 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του
Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμμα−
τέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα
του Πυροσβεστικού Σώματος». (ΦΕΚ 1008/23−4−2014 τ.Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 31671 οικ. Φ.101.4/31−7−2014 κοινή
υπουργική απόφαση, Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
(ΦΕΚ 2244/18−8−2014 τ.Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 3667/03−12−2014 αναφορά της ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Δυτικής Ελλάδας με την οποία προτείνεται η έναρξη
λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού
Β΄ τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας του Δή−
μου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ τάξης στη Δη−
μοτική Κοινότητα Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 177509/7432
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓ 49522/2127/16−04−2014
απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Αναπληρω−
τές Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων ΤΑΣ
και ΤΑΠ αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 καθώς και τις παρ.1

του άρθρου 54 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την ΠΥΣ 103/1991 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την ΠΥΣ 83/1992 (ΦΕΚ 152 Α΄).
3. Την αριθ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009
«περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων
του Υπουργείου».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) και
του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
5. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29−11−90 του Υπουρ−
γού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ,
«περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
6. Το Π.Δ. 69/1988 «περί οργανισμού της ΓΓΔΕ του
ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την αριθ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−7−2013 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευ−
θύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων.
8. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες
οριοθετήθηκαν μέχρι σήμερα περιοχές που επλήγησαν
από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθή−
σεις και παρέχονται πιστωτικές διευκολύνσεις στους
πληγέντες.
9. Τις υπ’ αριθ. 117/4−8−93 (ΦΕΚ 133 Α΄) και 143/30−9−93
(ΦΕΚ 169 Α΄) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα
«αποκατάσταση των ζημιών από σεισμό της 14 Ιουλίου
1993 σε περιοχές του Νομού Αχαΐας».
10. Την αριθμ. Οικ/1381/ΤΣΕΠ 31.2/11−8−1993 (ΦΕΚ 649 Β΄)
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την αριθμ. Οικ/5596/Τ.Π. 31.2/12−12−1996 (ΦΕΚ
1181 Β΄) όμοια απόφαση.
11. Την αρ. Δ.Π./02/6/21−01−1985 (ΦΕΚ 303/Β΄/20−5−1985)
(Ορθή Επανάληψη 17−05−1985) «Σύσταση Τομέα Αποκα−
τάστασης Σεις/των στο Νομό Μεσσηνίας» απόφαση του
Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τροποποιή−
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
12. Την αρ. οικ/1693/ΤΣΕΠ 31.2/12−10−1994 (ΦΕΚ 774/Β΄/
12−10−1994) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Ν.Λευκάδας» απόφαση του Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
13. Την αρ. οικ/6604/Α312/17−10−2007 (ΦΕΚ 2046/Β΄/
18−10−2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρό−
πληκτων στον Νομό Ηλείας», απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει.
14. Τα άρθρα 6 και 8 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
16. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
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ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί.
17. Την πράξη 40/29−12−2010 του Υπουργικού Συμβουλί−
ου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γενικών
Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών
Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247 Α΄).
18. Τη με αριθμ. 3/16−01−2014 (ΦΕΚ 14) πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου (Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 129 «Μεταφορά αρμοδι−
οτήτων και υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμέ−
νη Διοίκηση και τις Περιφέρειες» του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ
216 Α΄).
20. Την αριθμ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31−12−2013 (ΦΕΚ 10
Β΄/2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
21. Την αριθμ. 15487/1486/5−2−2014 (ΦΕΚ 144 Γ΄) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την
οποία μετατάχθηκαν/μεταφέρθηκαν από τη ΓΓΔΕ του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει, σε αντίστοιχες συσταθείσες
με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 129 του
Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄).
22. Την αριθμ. 16498/1586/6−2−2014 διαπιστωτική πράξη
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έναρ−
ξης λειτουργίας των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων (ΤΑΣ) Ν. Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λευκάδας και του
Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) Ν. Ηλείας.
23. Την αριθμ. ΓΓ 49522/2127/16−04−2014 απόφασης με−
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους των
Αυτοτελών Τμημάτων ΤΑΣ και ΤΑΠ αρμοδιότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (Β΄1057).
24. Την αριθμ. 82192/7984/27−6−2014 διαπιστωτική
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
περί έναρξης λειτουργίας των Τομέων Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Ν. Κεφαλληνίας.
25. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των
διαδικασιών που απαιτούνται για την προώθηση και
ολοκλήρωση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, της απο−
κατάστασης προσωρινά και οριστικά των ζημιών που
προκλήθηκαν σε κτίρια από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημ−
μύρες και κατολισθήσεις.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓ 49522/2127/
16−04−2014 απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Αναπλη−
ρωτές Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων ΤΑΣ
και ΤΑΠ αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς
το άρθρο 5 και 6, όπως ακολουθεί.
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Άρθρο 5
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα»
για θέματα αποκατάστασης πληγέντων από θεομηνίες
στον αναπληρωτή Προϊστάμενο Τομέα Αποκατάστα−
σης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Ν. Κεφαλληνίας
1. Τη συγκρότηση τριμελών και διμελών επιτροπών
για την έκδοση πορισμάτων χαρακτηρισμού πληγέντων
κτιρίων από θεομηνίες.
2. Την έκδοση πορισμάτων χαρακτηρισμού των τριμε−
λών και διμελών επιτροπών ελέγχου πληγέντων κτιρίων
από θεομηνίες.
3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων προόδου εργασιών
επισκευών−ανακατασκευών, περαίωσης εργασιών
πληγέντων από θεομηνίες κτιρίων καθώς και εξα−
λείψεις υποθηκών και τις απαντήσεις σε αιτήσεις ή
υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες
ή ερωτήματα πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας του
Τομέα.
4. Την έγκριση κίνησης των οχημάτων του Τομέα
εντός των διοικητικών ορίων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο−
νίου.
5. Την έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τομέα
για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των διοικητικών ορίων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
6. Τη χορήγηση κανονικών αδειών αρ. 49 του Υ.Κ., τη
χορήγηση ειδικών αδειών αρ. 50 πλην των παραγράφων
2, 3 και 4, τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές αρ.
51 παρ.1, τη χορήγηση αδειών μητρότητας αρ. 52, τη
χορήγηση διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές
υποχρεώσεις αρ. 53 παρ. εδ. 2. παρ. 2 εδ. 1 και παρ. 6,
την χορήγηση αναρρωτικών αδειών αρ. 55 και 56, τη
χορήγηση αδειών εξετάσεων αρ. 60 των υπαλλήλων
του Τομέα, εξαιρουμένων πάσης φύσεως αδειών του
Υ.Κ., που απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υ.Σ.
7. Τη μέριμνα της ανάρτησης των αποφάσεων του ΤΑΣ,
σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα ΔΙ−
ΑΥΓΕΙΑ»).
8. Την παραπομπή στο αρχείο υποθέσεων που έχουν
περαιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια.
9. Την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για
κάθε χρήση σε θέματα που μπορεί από το νόμο να
βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στον Τομέα.
10. Τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων όπου τούτο
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ή συνάγεται από
τη φύση του εγγράφου.
11. Τη μέριμνα για την οργάνωση, ταξινόμηση και τή−
ρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τομέα.
12. Τη βεβαίωση της ακρίβειας της αντιγραφής, την
επικύρωση των αντιγράφων και τη θεώρηση του γνη−
σίου της υπογραφής.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος των ανωτέ−
ρω εξουσιοδοτούμενων η άσκηση «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» των κατά τα ανωτέρω αντίστοιχων αρμο−
διοτήτων, θα γίνεται από τους νόμιμους αναπληρωτές
αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87
του Ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
F
Αριθμ. ΔΒ1Δ/52/οικ.45592
(7)
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας της έγκρισης σύναψης
και υπογραφής των συμβάσεων με προμηθευτές
υγείας ΠΦΥ στον Πρόεδρο και σε περίπτωση απου−
σίας του στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Αριθ. απόφ. 1074/198/4−12−2014)
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31
τ.Α΄/2−3−2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 28 παρ.1 του
Ν.3918/2011.
3. Τις διατάξεις του εδαφίου στ΄ της παρ.1 του άρθρου
22 του Ν.3918/2011, σύμφωνα με το οποίο: «αρμοδιότητα
του Δ.Σ. είναι η σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρό−
χους υγείας, όπως θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές,
διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης − αποθε−
ραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.».
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.3918/11
σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να
μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, στους
Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε
προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών
Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ».
5. Το διορισμό του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 344/
17−7−2013).

6. Τις διατάξεις του Ν.4238 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄/17−2−2014)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουρ−
γία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει:
Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της έγκρισης σύ−
ναψης και υπογραφής των συμβάσεων με προμηθευ−
τές υγείας ΠΦΥ και ειδικότερα με ιατρούς, διαγνωστικά
εργαστήρια, πολυϊατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, κ.τ.λ.
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), κατόπιν σχετικής εισήγη−
σης της Υπηρεσίας, στον Πρόεδρο και σε περίπτωση
απουσίας του στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Κατά την κρίση του Προέδρου του Οργανισμού θα
εισάγονται στο Δ.Σ. ειδικές περιπτώσεις προμηθευτών
υγείας των ανωτέρω κατηγοριών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην περίληψη της υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 145094/26479/
26−11−2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3348/12−12−2014 (τ. Β΄) στη σελίδα
38810, στην στήλη Α, στο σημείο 4, στην παράγραφο 2
διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης
από το εσφαλμένο «145094/26479»,
στο ορθό «Φ.145094/26479/26−11−2014».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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