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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΠΟΛ: 1044/7.3.2013 (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά 

με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 

82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των 

παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του 
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που 
διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδια−
φυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ 2574/Β/24.09.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο−
μικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3.3. του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1195/2012 
Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 
3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 48, της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 και των 
παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, 
έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε 
βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (πανεπι−
στήμια, κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, 
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, 
εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, 
ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ινστι−
τούτα σπουδών, επαγγελματικές σχολές και τεχνικές 
σχολές).

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου αυτού 
εξαιρούνται οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι 
παιδικοί σταθμοί (εκτός των νηπιαγωγείων), τα κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι σχολές οδήγη−
σης, τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, οι σχολές χορού, 
οι σχολές πολεμικών τεχνών, και τα γυμναστήρια».

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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    Αριθμ. Δ6Α 1045052EΞ2013 (2)
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 

υπουργικής απόφασης (Β ΄215).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, 

όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(Α΄ 180),

β) του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ.284/88 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών...”» 
(Α΄128), όπως ισχύει,

δ) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 
2016»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

στ) του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επι−
θεωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής 
Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδι−
οργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129), όπως ισχύει,

η) της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 απόφασης 
«Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολό−
γηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών 
Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013),

θ) της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130/2013).

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Α. Η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για 
την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οι−
κονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013) 
τροποποιείται, ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η εξεταζόμενη υπόθεση απαιτεί 
ειδικότερες γνώσεις (όπως επί κτηματικών θεμάτων), 
ο Πρόεδρος δύναται, μετά από έγγραφη πρόσκληση, 
να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης, την 

παρουσία Οικονομικού Επιθεωρητή, του οποίου το γνω−
στικό αντικείμενο και η ειδίκευση είναι συναφής με την 
εξεταζόμενη υπόθεση».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την υποβολή, από τους Οικονομικούς Επιθε−
ωρητές, των Πορισματικών Εκθέσεων και των σχετικών 
συνημμένων εγγράφων − στοιχείων, στους κατά περί−
πτωση Προϊσταμένους Διευθύνσεων, οι οποίοι είναι και 
οι αρμόδιοι Εισηγητές, οι Πορισματικές Εκθέσεις και τα 
συνημμένα έγγραφα − στοιχεία, ως φάκελοι υπόθεσης, 
διαβιβάζονται από τους Εισηγητές, εγγράφως, στην 
Επιτροπή, συνοδευόμενες και από την προβλεπόμενη 
εισήγηση, υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου 
της παρ.3 του παρόντος.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον από την Επιτροπή αποφασισθεί, μετά από 
την σχετική συζήτηση, ότι η Πορισματική Έκθεση είναι 
πλήρης και καμία περαιτέρω ενέργεια για την υπόθεση 
δεν απαιτείται, συντάσσεται, μερίμνη της Γραμματείας 
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της Επι−
τροπής, την Γραμματέα και του Πρόεδρο, προκειμένου, 
εντός επτά (7) ημερών από τη συζήτηση και με ευθύνη 
της Γραμματείας, να διαβιβασθεί, με το σχετικό φάκελο 
της υπόθεσης, στην καθ’ ύλην αρμόδια, ως προς την 
υπόθεση, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για τις 
κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές της».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 
2013/15.01.2013 (Β΄215) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

    F 
 Αριθμ. 34566/ΙΑ (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη−
ματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 3 του Π.Δ.85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του «Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του 
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «΄Εγκριση Μεσοπροθέσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 –Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με−
σοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
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2013−2016» και ιδίως των περιπτώσεων 13 και 15 της 
υποπαραγράφου Θ3, και την περίπτωση 4 της υπο−
παραγράφου Θ5, και της παραγράφου Θ του άρθρου 
πρώτου αυτού, όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη ορισμού των παραβόλων και των χρη−
ματικών ποσών που προβλέπονται στην παράγραφο Θ. 
του ν. 4093/2012.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α) «Ίδρυση 
και μετανομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141) «διορισμός 
υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη−
ματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057 Β΄).

9. Τις διατάξεις της 48/09−07−2012 υπουργικής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105 Β΄/07−7−2012).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα−
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡ−
ΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057 Β΄) ως εξής:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της 
περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδι−
ωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των:

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. 300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

2.α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την 
χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζε−
ται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€). 

β) Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νη−
πιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων της 
περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορίζεται 
στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου.

3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτω−
σης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μά−
θησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των: 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 100€

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο:
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

150€
300€
500€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών 100€

4. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για 
την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου 
και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των:

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ 
ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 € 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. 300 € 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ 500 € 

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, 
τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό 
της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν 
πενήντα ευρώ (150€).

β) Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 
νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων 
της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορί−
ζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου.

5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των :

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ 
ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 100€

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, 
τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό 
της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατό 
ευρώ (100€). 

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τρο−
ποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγρά−
φου 4 της παρούσης απόφασης.

6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την 
επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδι−
ωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

β) Το παράβολο για την επικαιροποίηση άδειας ιδι−
ωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) 
νηπίων της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου 
Θ.3. ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).
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γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου.

7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτω−
σης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 50€

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 100€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών 50€

8. α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για 
την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου 
και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€).

β) Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού 
νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων 
της περίπτωσης 8 στοιχείο ζ της παραγράφου Θ.3. ορί−
ζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

γ) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου.

9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό πενήντα 
ευρώ (50€).

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περί−
πτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των 
χιλίων ευρώ (1000€).

10. α) Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 
2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 όπως αντικαταστά−
θηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 για την εγγραφή στο Μητρώο Κολεγίων 
ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τό−
πους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του 
Δημοσίου.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μα−
ΐου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθ. οικ. 15873 (4)
Τροποποίηση απόφασης Σύστασης του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ε΄ μέρους του υπαλληλικού Κώδικα 

(ν. 3528/2007 Α΄/26) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρ−
θρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α/54/14.03.2012) «Πειθαρχι−
κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
και ιδίως του άρθρου 146Β.

2. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου παρ. 3 του 
ν. 4057/2012.

3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 51/88 (Α/19/01.02.88) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αριθμ. οικ. 37623/25.07.12 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη.

6. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ. 10874/03.05.2012 του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 Διορισμού Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
(Α/141/21.06.2012).

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Υπουργείου, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. οικ 37623/25.07.12 απόφα−
ση Σύστασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και ορίζουμε ως έδρα του πειθαρχικού Συμβουλίου του 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής το επί της οδού Αμαλιάδος αρ. 17, κείμενο 
στην Αθήνα Αττικής γραφείο του α΄ ορόφου το οποίο 
φέρει τον αριθμό 124.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

    F 

 Αριθμ. 769/31145 (5)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 268/12728/2013 

(Β΄ 247) κοινής υπουργικής απόφασης για την επιδό−
τηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
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1.2 της υπ’ αριθ. 268/12728/2013 (Β΄ 247) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 1234/07 του Συμβουλίου (L299) για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») 

β) (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής (L 311) για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση 
κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορι−
σμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των 
σχολικών μονάδων όπως ισχύει.

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & 
Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιλέξιμο προϊόν και μέγιστη τιμή διάθεσης

Για τις σχολικές χρονιές 2012−2013 και 2013−2014 το 
επιλέξιμο επιδοτούμενο προϊόν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
268/12728/2013 (Β΄ 247) κοινής υπουργικής απόφασης εί−
ναι το φρέσκο παστεριωμένο γάλα όπως ορίζεται στον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το Π.Δ. 113/99 (Α΄89). 
Η μέγιστη τιμή διάθεσης στους μαθητές ορίζεται στα 
0,84 € λίτρο και υπολογίζεται αναλογικά για τις υποδι−
αιρέσεις του όγκου των συσκευασιών. Η επιδότηση 0,186 
€/λίτρο (0,0465 €/0,250 λίτρα) πληρώνεται επιπρόσθετα 
της τιμής διάθεσης του γάλακτος στους μαθητές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 12 Μαρτίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

    F 

 Αριθ. 1739/39375 (6)
Έγκριση σύναψης συμβάσεως μίσθωσης έργου με ένα 

(01) άτομο από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙ−
ΑΣ Α.Ε.». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/08−10−1997) και τη συμπλή−
ρωση με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομές και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28−12−2009).

3. Το αριθμ. οικ. 28115/12−07−2012 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδο−
τούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους και λοιπών αναγκών».

4. Την αριθμ. 125.1/20−07−2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά 
με αίτημα για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με τέσσερα (04) φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλο−
ποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
που τρέχει η εταιρεία.

5. Την αριθμ. 6590/146357/31−07−2012 Εισηγητική Έκθε−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.

6. Την αριθμ. 13478/7−9−2012 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμ−
φωνα με την οποία δεν υποκρύπτεται σχέση εργασίας 
και δεν καλύπτονται με το προσωπικό αυτό πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του φορέα.

7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/121/25045/20−12−2012 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
απασχόληση προς υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, μέχρι ένα (01) έτος, ενός (01) ατόμου για την 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

8. Την αριθμ. 129.5/12−2−2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σύμ−
φωνα με την οποία η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το 
έργο Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER του Προγράμ−
ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 − 2013 
(ΠΑΑ), συνεπώς είναι απαραίτητη η συνομολόγηση μίας 
(01) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Μηχανικών, με προ−
βλεπόμενη ετήσια δαπάνη 19.200 € πλέον ΦΠΑ, για τη 
συμπλήρωση της ομάδας έργου.

9. Την από 20−02−2013 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη μίας (01) σύμβασης μίσθωσης 
έργου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» (ΠΕ 
Μηχανικών), έως ένα (01) έτος, για το έργο Εφαρμογή 
Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 − 2013 (ΠΑΑ), με προβλε−
πόμενη δαπάνη 19.200 € πλέον ΦΠΑ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 7 Μαρτίου 2013

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
   F 

 Αριθ. απόφ. 129/2013 (7)
Ανάθεση καθηκόντων και καθιέρωση υπερωριακής ερ−

γασίας για την τήρηση των πρακτικών των συνεδρι−
άσεων του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών για το έτος 2013. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 «Κώ−

δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων», που αφορούν στην εκτέλεση πρόσθετης υπηρε−
σίας και την αποζημίωση των υπαλλήλων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 − παρ. 7δ της υπ’ αριθ. 
Οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκυκλίου του Γενικού Λο−
γιστηρίου του Κράτους με την οποία καθορίζονται τα 
ανώτατα κατά μήνα όρια υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων των δήμων που τηρούν τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων ως και των 
συμβουλίων των συνδέσμων, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ.



12818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Την ανάγκη τήρησης και σύνταξης των πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασί−
ζουμε:

1. Αναθέτουμε καθήκοντα Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου στη δημοτική υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
Εισπρακτόρων με βαθμό Γ΄ Παρασκευή Κουτσοτόλη.

2. Βεβαιώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, στις οποίες παρίστα−
ται και τηρεί πρακτικά η ανωτέρω υπάλληλος πραγ−
ματοποιούνται πάντοτε εκτός ωραρίου υποχρεωτικής 
εργασίας.

3. Εγκρίνουμε την καθιέρωση Είκοσι [20] ωρών υπερω−
ριακής εργασίας κατά μήνα στην ανωτέρω υπάλληλο 
για το έτος 2013, για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Γρεβενών.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
1.284 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10−6012.005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γρεβενά, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ 

   F 

 Αριθμ. 192/10049 (8)
Προσθήκη τάξεων στο Ωδείο Δ. Δημόπουλου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.   Το άρθρο 75 παρ. Ι του κώδικα Δήμων και Κοινο−

τήτων (Ν.3463/2006) τομέας στ΄, αριθμ. 28, όπως προ−
στέθηκε με το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07−06−2010, τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών ιδρυμάτων».

3. Το Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρί−
ων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 
1595/Β/2004).

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31−03−2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) Διεκπεραίωση και 
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης.

5. Την αριθμ. 51005/28−09−2001 απόφαση του ΥΠΠΟ, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
του ανωτέρου ωδείου (ΦΕΚ 1312/Β/10−10−2001).

7. Την αριθμ. 3/19633/04−04−2011 απόφαση Δημάρ−
χου Κοζάνης για την μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του «Ωδείου Δ. Δημόπουλου» (ΦΕΚ 790/Β/ 
09−05−2011).

8. Την αριθμ. 10049/25−02−2013 αίτηση του ιδιοκτήτη, 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Τη λειτουργία της προσθήκης των κάτωθι τάξεων, 
στο Ωδείο Δ. Δημόπουλου:

α) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
β) Σχολή Διεύθυνσης Συμφωνικής Ορχήστρας 
γ) Σχολή Εκκλησιαστικής−Βυζαντινής Μουσικής 
δ) Σχολή Μελοδραματικής.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κοζανη, 7 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

    F 
     Αριθμ. απόφ. 56/2013 (9)
Τροποποίηση συστατικών πράξεων Νομικών Προσώ−

πων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Καλαμάτας i) «Φορέ−
ας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου 
Καλαμάτας».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την με αρ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−

ου «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Καλαμάτας και σύσταση Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑ−
ΜΑΤΑΣ”», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 777/13−4−2011
όμοια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1152/ 7−6−2011 τ.Β.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. 
(ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α΄), αποφασίζει:

Ι. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 86/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με 
την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου Δήμου Καλαμάτας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ως προς την παράγραφο 4 αυτής, 
που αφορά στους πόρους του νομικού προσώπου και 
συγκεκριμένα στην ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο 
Καλαμάτας, καθορίζοντας αυτή στο ποσό των εκατό 
χιλιάδων ευρώ (100.000,00€).

Μετά την ως άνω τροποποίηση η παρ. 4 διαμορφώ−
νεται ως προς το σημείο αυτό ως εξής:

4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΠΟΡΟΙ
......................
Οι πόροι του νομικού προσώπου είναι:
• Ετήσια επιχορήγηση 100.000,00 € από το Δήμο Κα−

λαμάτας.
• .................
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 86/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Η υπ’ αριθμ. 56/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−

λίου, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 516/2013 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και απο−
στέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

  Καλαμάτα, 11 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 5/2013 (10)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας υπαλ−

λήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 παρ.1 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν.2503/97.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2 /78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του 

Δ.Λ.Τ.Σ.
8. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξη−

μένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δ.Α.Τ.Σ., οι οποίες δεν 
μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου, από 
το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα, θα πρέπει να εργα−
σθούν υπάλληλοι πέραν του υποχρεωτικού κανονικού τους 
ωραρίου για την αντιμετώπιση των παρακάτω αναγκών:

− Τήρηση, σύνταξη, διεκπεραίωση πρακτικών, εγγρά−
φων, πρωτοκόλλου.

− Παρακολούθηση του ελλιμενισμού των σκαφών και 
καταμέτρηση τους στο Λιμένα Σαλαμίνας.

− Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων, 
τελών, διαχείριση τελών.

− Αποδόσεις κρατήσεων, μετάβαση εντός και εκτός 
έδρας για διεκπεραίωση υποθέσεων.

− Εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αποστολή 
στοιχείων ηλεκτρονικά σε υπηρεσίες και στην Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών).

− Σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και 
των οικονομικών καταστάσεων.

− Διανομή προσκλήσεων και επιδόσεις εγγράφων 
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

− Συντήρηση πρασίνου.
− Καθαρισμός οδών από φερτά υλικά και πάσης φύσεως 

απορρίμματα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, άμεση 
απομάκρυνση υλικών επικίνδυνων για την ακεραιότητα 
και την υγεία των χρηστών των λιμένων, καθαρισμός 
και ευπρεπισμός κάδων, ρείθρων, μνημείων ένεκα πολι−
τιστικών γεγονότων, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.

− Καθαρισμός κατά τις Κυριακές και εορτές των χώ−
ρων επιβίβασης − αποβίβασης επιβατών και οχημάτων 
στον λιμένα Παλουκιών κ.λπ. καθώς και η συνεργασία 
με την Λιμενική Αρχή που λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

− Καθαρισμός και φύλαξη των Χ.Ζ.Λ. Σαλαμίνας και 
Παλουκίων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή εργασία 
πέραν της υποχρεωτικής μέσα στα όρια που προβλέ−
πουν οι διατάξεις του αρ. 20 του Ν. 4024/2011 για το 
έτος 2013 ως εξής:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΔ. ΑΡ. 10−6012.000 − Αριθμός Υπάλληλων (3) 
Ποσού 2.000,00 €
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔ. ΑΡ. 20−6022.000 − Αριθμός Υπάλληλων (1)
Ποσού 1.500,00 €
ΚΩΔ. ΑΡ. 20−6042.000 − Αριθμός Υπάλληλων (3)
Ποσού 4.000,00 €
Στην υπηρεσία καθαριότητας μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας μονιμοποίησης των 3 υπαλλήλων ΟΧ, 
θα γίνει μεταφορά της πίστωσης με αναμόρφωση του 
προϋπ/σμού, από τον Κ.Α. 20−6042.000 στον Κ.Α. 20−
6012.000 για την καταβολή της αμοιβής τους.

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι−
σμού για το έτος 2013 ανέρχεται στις 7.500,00 € περίπου 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013.

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως ανά άτομο ή όπως 
ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Οι δαπάνες υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
που θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο δίμηνο του 
έτους μπορούν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμού 
του επόμενου έτους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2013 κατά το οποίο ενδεχομένως 
δεν έχουν καταβληθεί.

Υπεύθυνος για την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται 
ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ. Κουτσιλαίος Γεώργιος, με ανα−
πληρωτή αυτού τον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Σ. Σπυρίδων 
Κουτσούκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σαλαμίνα, 5 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΙΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007560304130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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