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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών 
στον Hallaf Dana του Najbadin και της Jeira.

  Δυνάμει της με αριθμ. 153/10/2013 Καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 5.7.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 118 § 5 (νυν άρθρο 119Α § 2) 
και 155 § 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά τη λαθρεμπορία σαράντα επτά (47) 
πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, τα οποία κατε−
λήφθη να κατέχει ο κατωτέρω υπαίτιος την 18.5.2008 
στην οδό Κουμουνδούρου αρ. 14 στην Αθήνα (σχετ. η με 
αρ. 3008/14/15/19−5−08 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος 
Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσι−
γάρα) στο συνολικό ποσό των εκατόν δέκα ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (110,54 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 18,64 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
5,18 €, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 66,88 
€ και Φ.Π.Α. 19,84 €.

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Hallaf Dana του Najbadin 
και της Jeira, γεν. το 1986 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή 
διαμονή την Αθήνα, οδός Παραμυθίας αρ. A3 ή 43, και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158233747, κάτοχο του 
με αρ. 30396/2006 Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό 
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
§ 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ
F

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών 

στον Hallaf Dana του Najbadin και της Jeira.

  Δυνάμει της με αριθμ. 284/08/2013 Καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 5η.7.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 118 § 5 (νυν άρθρο 119Α § 2) και 
155 § 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδι−
κα», αφορά τη λαθρεμπορία τριάντα τριών (33) πακέτων 
τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, τα οποία κατελήφθη να 
κατέχει ο κατωτέρω υπαίτιος την 30η.5..2008 στη συμ−
βολή των οδών Ζήνωνος και Μενάνδρου στην Αθήνα 
(σχετ. η με αρ. 3008/14/16/31−5−08 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) 
στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και 
επτά λεπτών (74,07 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 12,38 €, 
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Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 3,64 €, Αναλογικός 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 44,77 € και Φ.Π.Α. 13,28 €

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Hallaf Dana του Najbadin 
και της Jeira, γεν. το 1986 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή 
διαμονή την Αθήνα, οδός Παραμυθίας αρ. A3 ή 43, και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158233747, κάτοχο του 
με αρ. 30396/2006 Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό 
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
§ 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ
F

(3)
    Επιβολή προστίμου στον PALFI JOZSEF του JOSEF.

  Με την υπ’ αριθμ. 107/12/11.07.2013 Καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου 
Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/01 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», και σύμφωνα με το αριθ. 
107/12 Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης της υπηρε−
σίας μας, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη, ποσού 4.605,80 € 
(πλέον Τ.Χ./Ο.Γ.Α ποσοστού 2,4%) και διαφυγούσες φορο−
λογικές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.), ποσού 921,16 €, στον PALFI 
JOZSEF του JOSEF, με Α.Φ.Μ. 156305579, με τελευταία 
γνωστή διεύθυνση κατοικίας στην Περσία Θεσσαλο−
νίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, επειδή υπέπεσε σε 
τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια του άρθρου 142 
παρ. 2 του Ν. 2960/01 που προβλέπεται από το άρθρο 
137 παρ. Γ7 και 155 παρ. 1β΄ και τιμωρείται σύμφωνα 
με το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου Νόμου, αφού με την 
προσκόμιση στην υπηρεσία μας πλαστού τιμολογίου, 
που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, ως συνημμένο στην 
αριθ. 3275/10 Δ.Ε.Φ.Κ., κατέβαλε λιγότερο του αναλο−
γούντος ποσό ΦΠΑ.

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥ − ΓΩΓΑΚΟΥ
F

(4)
    Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης στον 

HASHEM HANIFEZADE του ALI.

  Δυνάμει της 3/2011 καταλογιστικής πράξης που εκ−
δόθηκε την 25/04/13 κατά τις διατάξεις του αρθ. 142 
παρ.1 και τιμωρείται με το άρθρο 137 Α1α του Ν. 2960/01 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το αρθρ. 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νό−
μου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (για μη 
προσκόμιση αποδεικτικών δικαιώματος νόμιμης κυκλο−
φορίας αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες), επιβάλλουμε 
στον HASHEM HANIFEZADE του ALI με το αριθ. 34724 
Δελτίο Πολιτικού Ασύλου Αλλοδαπού, αγνώστου δια−
μονής, πρόστιμο 2.500 Ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%) 
κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
F

Αριθμ. Υ4ε/64718 (5)
    Μερική ανάκληση της Υ4ε/ 19135 ΓΠ/15.11.2001 (ΦΕΚ 1502 

/Β΄/2001) υπ. απόφασης «Αναγνώριση κέντρων καταλ−
λήλων για εκτέλεση εμβολισμού αρτηριοφλεβωδών 
δυσπλασιών και ανευρυσμάτων στο Κ.Ν.Σ.»

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 

123/Α/1992).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του 

Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).
3. Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/ Α΄2000) 
και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. Την αριθμ. Υ4α/ 1793/11.6.97 (ΦΕΚ 523/Β/1997) από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός 
προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα Περιφερειακά 
Γενικά Νοσοκομεία και οι ιδ. Κλινικές για την εκτέλεση 
εμβολισμού αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυ−
σμάτων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/ 19135 ΓΠ /5.11.2001 (ΦΕΚ 1502/ 
Β΄/2001) απόφαση του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας «Ανα−
γνώριση κέντρων καταλλήλων για εκτέλεση εμβολισμού 
αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων στο 
Κ.Ν.Σ.»

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/οικ. 67881/11.07.2003 (ΦΕΚ 1010 
/Β'2003) υπ. απόφαση «Τροποποίηση της Υ4ε/ 19135 ΓΠ 
/5.11.2001 (ΦΕΚ 1502/ Β΄/2001 ) απόφασης του Υπ. Υγείας 
και Πρόνοιας».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/οικ. 161033/8.12.2009 (ΦΕΚ 2495 /
Β΄2009) υπ. απόφαση « Ορισμός συνυπεύθυνου γιατρού 
για την διενέργεια εμβολισμών του Κ.Ν.Σ. στην ιδ. κλινική 
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.». .

9. Την υπ’ αριθμ. 3680/10.02.2012 απόφαση της Περι−
φέρειας Αττικής «Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της ιδ. κλινικής Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. με 
αύξηση κλινών, κατάργηση τμημάτων, δημιουργία νέων 
και ανακατανομή κλινών», αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. Υ4ε/ 19135 ΓΠ 15.11.2001 
(ΦΕΚ 1502/ Β΄/2001) υπ. απόφαση όπως αυτή έχει τροπο−
ποιηθεί με τις υπ' αριθμ. Υ4ε/οικ. 67881/11.07.2003 (ΦΕΚ 
1010 /Β΄/2003), Υ4ε/οικ. 161033/8.12.2009 (ΦΕΚ 2495/Β΄ 
2009) Υπ. Αποφάσεις, ως προς την περίπτωση (γ), που 
αφορά στην καταλληλότητα της ιδ. κλινικής «ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε» για την εκτέλεση εμβολισμών αρτηρι−
οφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος επειδή με την (9) σχετική από−
φαση της Περιφέρειας Αττικής καταργήθηκε το Τμήμα 
Επεμβατικής Νευροακτινολογίας και επομένως η ιδ. 
κλινική δεν πληροί τις προδιαγραφές της (4) σχετικής 
υπ. απόφασης.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ4ε/ 19135 ΓΠ /5.11.2001 (ΦΕΚ 
1502/ Β΄/2001) υπ. απόφαση όπως αυτή έχει τροποποι−
ηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ 10034/19705/480 (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30725/587/5.02.13 υπουρ−

γικής απόφασης «Καθορισμός Προγραμμάτων και 
αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστί−
ας έτους 2013» (ΦΕΚ 554Β΄), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την Υπουργική απόφαση 
Φ10034/9400/262/13.06.13 (ΦΕΚ 1534Β).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 

ν. 3050/2002 (214Α΄) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/γματος 85 (ΦΕΚ 
141/Α/21−6−12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

3. Tο Π.Δ/γμα 213/92 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 119 (ΦΕΚ 153/Α/25−6−13) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις υπ’ αριθμ. 1394/7/20−12−2012, 1403/2/21.03.13 και 
1415/4/20.06.13 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΓΑ.

6. Τις υπ’ αριθμ. 712−717−721−722/2013 αποφάσεις ανά−
ληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για το Λο−
γαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ/γμα 63/2005, Α/98) και το γεγονός 
ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
11.000.000 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για 
το έτος 2013, η οποία έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2362 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο αριθμός δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2013 
καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι−
σμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) εκατόν 
είκοσι χιλιάδες (120.000) άτομα.

• Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρομών δέκα χιλιάδες 
(10.000) άτομα.

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα.

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) άτομα.

Άρθρο 2
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινω−
νικού τουρισμού διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχής 
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων έτους 2013:

• Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως 
ισχύει.

• Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή 

• Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

• Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά−
νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το 
έτος 2013, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο 
ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής 
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων 
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013, ορίζο−
νται τα παρακάτω κριτήρια:

1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακο−
πών και Εκδρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων του άρθρ. 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), 
όπως ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφα−
λιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’ 
αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 
1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η 
κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΓΑ.

 Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμ−
μετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 
Διακοπών ή Εκδρομών, οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα 
προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προ−
σαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης 
αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυ−
ματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού 
Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών 
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα 
προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής κα−
θώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των 
οικογενειών τους.

2. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θε−
άτρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του 
άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέ−
ρον συμμετοχής σ’ αυτό μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού 
των Δελτίων που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής 
από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των οριζομένων 
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στην παρούσα απόφαση, ως κριτήριο επιλογής στο πρό−
γραμμα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

3. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, καθο−
ρίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2 
της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
συμμετοχής σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του 
οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο 
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 4

Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 65262 (7)

    Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπληρω−
θεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275 Α/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α/30−6−2003).

5) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου «Προσθήκη τριών αιθουσών ακροατηρίων στο 
ισόγειο του Εφετείου Αθηνών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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