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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Υ393 (1)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ219/7.12.2012
(ΦΕΚ Β΄ 3273) απόφασης. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του 

άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222),
β) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ) του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτη» (ΦΕΚ Α΄ 87),

δ) του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013) «Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ219/ 
7.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3273) απόφασής μας ως κάτωθι:
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α) Από τις είκοσι εννέα (29) καταργούμενες θέσεις 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι είκοσι τέσσερις (24) 
θέσεις αντιστοιχούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και οι πέντε (5) στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β) Από τις δώδεκα (12) καταργούμενες θέσεις του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, οι τέσσερις (4) θέσεις αντιστοιχούν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι οκτώ (8) 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 2/82514/0023Α (2)

Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
N. 3723/2008 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του N. 2187/1994 (ΦΕΚ Α΄ 16) «Ρύθμιση θε−

μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του N. 2198/ 
1994 (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων 
υπαλλήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων 
με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις τών άρθρων 90 και 91 του N. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) 
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του N. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16.3.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/16.3.2012).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 21/Α΄/7.10.2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του N. 3723/ 
2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008).

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΡ/08/1742/19.11.2008 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/C270/02).

9. Το άρθρο 39 του N. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3.5.2010), 
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας.

11. Την υπ’ αριθμ. 30089/Β.1785/8.7.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση του Προ−
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα−
λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 
1675/Β΄/8.7.2013).

12. Το υπ’ αριθμ. 2139/2.12.2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του N. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας 
της οικονομίας.

13. Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

14. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 2471/Β΄/2008).

15. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

16. 19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).

17. Την υπ’ αριθμ. 35224/Β.2073/9.8.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική κατανομή 
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του N. 3723/2008» 
(ΦΕΚ 2064/Β΄/2013).

18. Το υπ’ αριθμ. Β.2023/9.9.2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
το υπ’ αριθμ. 379/29.8.2013 (ορθή επανάληψη) έγγραφο 
της Τράπεζας Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1.α) Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου σε άυλη μορφή, τριετούς διάρκειας, μηδενι−
κού επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 25.4.2013, και λήξης 25.4.2016. Το ποσό 
της επανέκδοσης ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια ευρώ 
(60.000.000,00 €). Οι τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 
16.9.2013.

β) Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό 
(lending facility) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με 
σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
3 του N. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της 
οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250/Α΄/2008) 
και το άρθρο 39 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3.5.2010), 
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

γ) Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθη−
νών και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυλων
Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35923

δ) Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός τους θα γίνει σε 
lots του 1.000.000,00 ευρώ.

ε) Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό 
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία 
στη λήξη τους.

στ) Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται 
και υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.

ζ) Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματι−
στήριο Αθηνών, την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και τις λοιπές οργανωμένες αγορές, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς.

2. Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται 
από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 
2884/26.11.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών και το υπ’ αριθμ. 379/29.8.2013 (ορθή 
επανάληψη) έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδος, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε 79 μονάδες βάσης (0,79%), επί 
της ονομαστικής αξίας των τίτλων ετησίως (Act/act).

− Η προμήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε εξαμήνου με έναρξη την ημερομηνία διάθεσης 
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου 
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή 
είναι μικρότερη των έξι μηνών.

− Εκτός της καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία 
άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.

− Δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο 
Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των διατιθέμε−
νων με δανεισμό τίτλων κατά την διάθεσή τους, αλλά 
ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στο 
πιστωτικό ίδρυμα η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών, 
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας 
δανεισμού τους.

Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης των ειδικών 
τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του δημοσίου χρέ−
ους.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του 
N. 3723/2008 και την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 
Για τον προσδιορισμό επάρκειας και κατά συνέπεια της 
αξίας των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελε−
στές προσαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω 
υπουργική απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
με βάση τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική 
αξιολόγηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενη−
μέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις 
αποδεσμεύονται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει 
τους ειδικούς τίτλους στο Δημόσιο στη λήξη της δι−
άρκειας δανεισμού τους και έχει εξοφλήσει όλες τις 
υποχρεώσεις του από τον δανεισμό των τίτλων αυτών.

4. Οι συμβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων 
απαιτήσεων έναντι των δανειζομένων τίτλων τηρού−
νται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά 
σύμβαση καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισμού ώστε η 
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την 

αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών 
προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των 
συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων, 
υποβάθμισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης 
της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε μεταβολή 
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των 
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενη−
μερώσει εντός πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος 
και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να λάβει μέτρα για την άμεση 
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο 
ύψος της διμερούς σύμβασης.

5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
στο σύνολό τους με αποκλειστική ευθύνη του πιστω−
τικού ιδρύματος, είτε την ημερομηνία λήξης της δι−
μερούς συμβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης 
των τίτλων) είτε την ημερομηνία κατά την οποία το 
πιστωτικό ίδρυμα παύει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στο καθεστώς του N. 3723/2008. Οι τίτλοι που 
επιστρέφονται ακυρώνονται. Την ημερομηνία επιστρο−
φής και ακύρωσης των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με έγγραφο 
του προς το πιστωτικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις 
έναντι των τίτλων. Σε περίπτωση που το πιστωτικό 
ίδρυμα δεν επιστρέψει τους ειδικούς τίτλους εμπρόθε−
σμα, υποχρεούται σε άμεση εμπρόθεσμη καταβολή στο 
δημόσιο της ονομαστικής αξίας τους και συντρέχουν οι 
διαδικασίες αποκατάστασης της ζημίας για το Ελληνικό 
Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της διμερούς δανεια−
κής σύμβασης μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού 
ιδρύματος. 

6. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να χρησιμοποιήσει 
τους τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση 
(collateral) σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral) 
για χρηματοδοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμά−
των για άντληση ρευστότητας. Τη χρησιμοποίηση των
τίτλων για άντληση ρευστότητας καθώς και τη χρήση 
του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκο−
πούς του άρθρου 5 του N. 3723/2008, θα παρακολουθούν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε 
κάθε περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία 
που οφείλει να επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται με δική του ευθύνη 
να εξεύρει και vα επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με 
το ISIN των τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων 
τίτλων ή συμψηφισμός και αντικατάσταση των ανωτέρω 
τίτλων με άλλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου δεν 
επιτρέπεται.

7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των 
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το είδος, η 
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα παρέ−
χει, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
στο υπ’ αριθμ. 2139/2.12.2008 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος και την επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται 
μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.

8. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει προμήθεια δια−
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 26739 (3)
Σύσταση − συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού 

Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.) στη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του N. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985).

β) Του άρθρου 40 του N. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός 
και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 121/Α΄/17.6.1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
11 του άρθρου 20 του N. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄/9.10.2001), 
το άρθρο 1 του N. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α΄/23.2.2012) και 
την παρ. 11α του άρθρου 38 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/
Α΄/30.1.2013).

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

δ) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄/1.3.1985), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ A΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δι−
κτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013).

στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/ 
18350/15269/892/3.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό (ΦΕΚ 1655/Β΄/4.7.2013).

3. Το γεγονός ότι οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. και δεν δύναται 
να προσδιορισθούν κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης.

6. Την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Α) Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το Εθνικό 
Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.) του άρθρου 
40 του N. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/17.6.1999), όπως ισχύει, 
που έχει ως σκοπό την υποβολή στον αρμόδιο για τον 
αθλητισμό Υπουργό εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και 
προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδια−
σμό και προγραμματισμό.

Β) Το Ε.Σ.Α.Σ. συγκροτείται με απόφαση του αρμόδι−
ου Υπουργού και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με 
τετραετή θητεία, ως εξής:

α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως Πρόεδρο,
β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, 

ως Αντιπρόεδρο,
γ) τον Πρόεδρο των ΤΕΦΑΑ Αθηνών,
δ) δύο (2) μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

οριζόμενα από την ολομέλειά της,
ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επι−

τροπής,
στ) το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που 

υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
η) το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού,
θ) το Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευ−

νών,
ι) πέντε επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο 

και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον 
αθλητισμό.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις 
και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτη−
τών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους 
τους στο Ε.Σ.Α.Σ., οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά 
την κρίση του Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις και ερ−
γασίες του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Γ) Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η 
οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραμματειακή 
του υποστήριξη προσωπικό. Τα μέλη του Ε.Σ.Α.Σ. δεν 
δικαιούνται αποζημίωσης.

Δ) Το Ε.Σ.Α.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς 
κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών 
οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρμόδιου για 
τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λει−
τουργίας του Ε.Σ.Α.Σ., η οργάνωση και λειτουργία αυτού, 
η άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης 
των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ε) Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού 

σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμή−
νου από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

β) Παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος 
του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες 
διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλη−
μάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρου−
σία τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την 
υποστήριξη του Αθλητισμού. 

δ) Συνεργάζεται με τα Περιφερειακά Συμβούλια 
Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.), καταγράφοντας τις 
ανάγκες και την αθλητική δυναμική κάθε περιοχής της 
χώρας.

ε) Εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητι−
σμού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλη−
τικών σωματείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη−
τες των νησιωτικών περιοχών.

στ) Εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διε−
θνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες.
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ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση των 
ΠΕ.Σ.Α.Σ. 

η) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει 
στο πλαίσιο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
Aριθμ. 8008/1/33−α΄ (4)
    Οδοιπορικά έξοδα εγκατάστασης λόγω αποστρατείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του N. 617/1977 «περί επεκτάσεως των 

διατάξεων του N.Δ. 334/1969 “περί των οδοιπορικών εξό−
δων του Στρατιωτικού προσωπικού και επί του προ−
σωπικού των Σωμάτων της Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού” και άλλων τινών διατάξεων» 
(ΦΕΚ Α΄ 166).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 2685/1999 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

3. Το άρθρο 37 του N.  1481/1984 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 152)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 143), 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149), 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160) 
και 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 2/72000/0022/4.12.2001 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας 
Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 1702), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση απόλυσης ή αποστρατείας απαιτείται 
επιπλέον:

(1) Υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων, κατά τις διατά−
ξεις του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η μόνιμη 
εγκατάσταση στον τόπο οριστικής διαμονής, τόσο του 
ιδίου, όσο και των μελών της ιδίας και της πατρικής 
οικογένειας εφόσον υπάρχει.

(2) Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων Ε9 από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένο ακρι−
βές αντίγραφο αντιγράφου εντύπου Ε9 που έχει εκδοθεί 
και επικυρωθεί από την οικεία ΔΟΥ ή αντίγραφο της 

δήλωσης Ε9 εκτυπωμένο από τη διαδικτυακή εφαρμο−
γή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά−
των (Γ.Γ.Π.Σ.) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του N. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Β΄ της υπ’ αριθμ. 
Δ6Γ1091609ΕΞ2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1368) ή σχετική συμβολαιογραφική 
πράξη προς απόδειξη ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του 
μετακινούμενου ή του (της) συζύγου ή συγγενικού του 
προσώπου 1ου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, στον 
τόπο της οριστικής διαμονής του. Σε περίπτωση που 
η δηλούμενη κατά τα ανωτέρω κατοικία μισθώνεται, 
απαιτείται αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου μίσθωσης 
(μισθωτηρίου συμβολαίου) συνοδευόμενο από υπεύθυ−
νη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και 
υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις 
υποπαραγράφους 9 και 10 της παραγράφου Β΄ της υπ' 
αριθμ. Δ6Γ1091609ΕΞ2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1368)».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ’ 
αριθμ. 2/72000/0022/4.12.2001 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 1702).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. 15907/164532 (5)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών 
Νoμού Λάρισας για το έτος 2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του N. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 
αυτού.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του N. 2685/ 
1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων 
εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 35/Α΄).
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4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του N. 2738/ 
1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί−
κηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 108/Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του N. 3833/ 
2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
(ΦΕΚ 40/Α΄).

6. Τις διατάξεις του N. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα−
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 131/Α΄) και ιδίως της παρ. 2 περ. θ΄ του άρθρου 5 
και της παρ. 2 περ. β του άρθρου 7.

7. Το υπ’ αριθμ. 11/2013 πρακτικό του ΤΟΕΒ Μακρυ−
χωρίου, Δήμου Τεμπών Νομού Λάρισας, αποφασίζουμε:

Α) Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου, Δήμου 
Τεμπών Ν. Λάρισας για το έτος 2013 ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 60

Από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου, Δήμου 
Τεμπών Νομού Λάρισας οικονομικού έτους 2013, δαπάνη 
ύψους 42.500 € (ΚΑΕ 1.2 και 2.2).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 27 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Αριθμ. 10771 (6)
Προσδιορισμός περιόδου ισχύος εντός έτους άρθρων 

της υπ’ αριθμ. 2110/20.4.2001 τροποποίησης Κανονι−
σμού Λειτουργίας Αισθητικού Δάσους Στενών Νέ−
στου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3852/2010, «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 
Α΄/7.6.2010), με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία απο−
κεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκε−
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Διοίκηση, οργάνωση 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 1425/19.1.2011, (ΦΕΚ Β΄ 452) απόφα−
ση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Μακεδονίας − 
Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή ....».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 78, 79, 80 και 286 του 
N.Δ.  86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/1969) «Περί δασικού κώδικα», 

όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3, 5, 6 και 15 του 
N.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α΄/1971) «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του N.Δ. 86/1969 
κ.λπ.».

5. Το Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) Περί αντικαταστά−
σεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού 
κώδικα».

6. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) «Περί προστασίας 
των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

7. Το Π.Δ. 11.7.1977 (ΦΕΚ 283/Δ΄/1977) «Περί κηρύξεως 
των Στενών Νέστου ως Αισθητικό Δάσος»

8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ/2.4.1979 «Περί 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»

9. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/1986) «Προστασίας του 
Περιβάλλοντος».

10. Την υπ’ αριθμ. 4326/31.10.2000 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αισθητικού Δά−
σους Στενών Νέστου».

11. Την υπ’ αριθμ. 2110/20.4.2001 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης 
«Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 4326/31.10.2000 Κανονισμού 
Λειτουργίας Αισθητικού Δάσους Στενών Νέστου».

12. Τις υπ’ αριθμ. 66102/970/23.2.1995, 99278/5712/8.12.1997 
και 96447/1982/10.5.1999 διαταγές Υπ. Γεωργίας.

13. Την ανάγκη καλύτερης προστασίας, λειτουργίας, 
διαχείρισης και εκπλήρωσης σκοπών του Αισθητικού 
Δάσους των Στενών Νέστου, αποφασίζουμε:

Προσθέτουμε στην παράγραφο 27 του άρθρου II όπως 
τροποποιήθηκε με το 11 σχετικό, τα εξής:

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο κατά 
την περίοδο διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
από την Π.Ε. Ξάνθης ή Καβάλας, O.T.A. ή Πολιτιστικών 
συλλόγων της ευρύτερης περιοχής. 

Από την τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  

F
     Αριθμ. πράξης 83 (7)
Υπαγωγής των δύο (2) Ιερών Ναών Αγίου Νεκταρίου και 

Αγίου Φανουρίου, κειμένων εις το κέντρο της πόλε−
ως της Δ.Κ. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας, μετά 
των βοηθητικών τους χώρων, εις τον Ενοριακό Ιερό 
Ναό Αγίου Τρύφωνος της Δ.Κ. Διακοπτού του Δήμου 
Αιγιαλείας ως παρεκκλησίων αυτού.

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

 Έχοντες υπόψη:
Α) Τας διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού 

«περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και δη: 
1. Το άρθρον 1ον καθ’ ο «Οι Ναοί της Ορθοδόξου Εκ−

κλησίας της Ελλάδος διακρίνονται εις: 
α) Ενοριακούς, εις ους υπάγονται τα Παρεκκλήσια και 

Εξωκκλήσια τούτων. 
β) Προσκυνηματικούς ή επικουρούντας κοινωφελείς 

σκοπούς και Ιδρύματα της Εκκλησίας. 
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γ) Ιδιοκτήτους και 
δ) Ναούς Κοιμητηρίων». 
2. Το άρθρον 13 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ καθ’ ο «Οι 

Ναοί των … Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου … λειτουργούσιν τη κανονική αδεία του οικείου 
Μητροπολίτου προς εξυπηρέτησιν μόνο των αναγκών 
του προσωπικού και των τροφίμων ή των μελών αυ−
τών…» και εδάφιο β΄ καθ’ ο «Ναοί των Ιδρυμάτων περί 
ων το προηγούμενον εδάφιον, τιθέμενοι εις Δημοσίαν 
Λατρείαν, περιέρχονται εις την διοίκησιν και διαχείρισιν 
του πλησιεστέρου ενοριακού Ναού, εντός των ορίων του 
οποίου ούτοι κείνται ή καθίστανται ιερά Προσκυνήματα 
της Ιεράς Μητροπόλεως προς ενίσχυσιν των ευαγών 
αυτής σκοπών, αποφάσει του οικείου Μητροπολίτου». 

Β) 1. Το υπ’ αριθμ. 4381/17.6.1979 δωρητήριο συμβόλαιο 
του Συμβολαιογράφου Αιγίου Ιωάννου Γεροντίνη δια του 
οποίου μεταβιβάζεται εκ του Φιλοπροοδευτικού Συλλό−
γου Διακοπτού «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» στην Ιερά Μητρόπολη 
το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου Διακοπτού. 

2. Το υπ’ αριθμ. 4129/2.8.2013 συμβόλαιο δωρεάς της 
Συμβολαιογράφου Πατρών Ασημίνας Τσακαρέστου − 
Αποστολοπούλου, δια του οποίου ο Φιλοπροοδευτικός 
Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» μεταβιβάζει εις την καθ’ 
ημάς Ιερά Μητρόπολη το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου 
Φανουρίου με εμβαδό (2,78 τ.μ.), και μία ισόγειο οικοδομή 

εμβαδού 249,26 τ.μ., ήτις αποτελείται εκ των εξής βοη−
θητικών χώρων: 1) Βιβλιοθήκη 2) Αίθουσα εκδηλώσεων 
3) Σκηνή θεάτρου καί 2 W.C. 

Γ) Ότι τα δύο παρεκκλήσια, του Αγίου Νεκταρίου και 
του Αγίου Φανουρίου μετά των βοηθητικών χώρων τους, 
έχουν τεθεί εις δημόσιον λατρείαν και χρήση, οι ποιμα−
ντικές και ότι λατρευτικές ανάγκες τους εξυπηρετού−
νται ανέκαθεν από τον Εφημέριο και το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος Διακοπτού, 
αποφασίζουμε: 

Την υπαγωγήν, των δύο (2) Ιερών Ναών Αγίου Νεκτα−
ρίου και Αγίου Φανουρίου Διακοπτού ως παρεκκλησί−
ων μετά των βοηθητικών τους χώρων 1. Βιβλιοθήκης 2. 
Αιθούσης εκδηλώσεων 3. Σκηνής θεάτρου και 2 W.C., 
εις τον Ενοριακόν Ιερόν Ναόν του Αγίου Τρύφωνος Δι−
ακοπτού. Στο εξής τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του 
Αγίου Τρύφωνος Διακοπτού θα είναι υπεύθυνο δια την 
διοίκηση και διαχείρηση των ανωτέρω.

Η απόφαση πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αίγιο, 17 Σεπτεμβρίου 2013

  Ο Μητροπολίτης
† Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  
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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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