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Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου.

2

Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας της.

3

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.

4

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.

6

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4848/01/
06-03-2015 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας RIVERSIDE MANAGEMENT LTD ME ΕΔΡΑ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 11303
(1)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
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3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 (Α’ 51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Του Π.δ. 104/2012 (Α’ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από
το Π.δ. 133/2013 (Α’ 198) και το Ν. 4375/16 (Α’ 51) και
ισχύει.
5. Του Π.δ. 24/2015 (Α’ 20), «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Της κοινής υπουργικής απόφασης 8038/23/
22-ιγ’/20.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 118) «Ίδρυση και λειτουργία
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το
οποίο θα εδρεύει και θα λειτουργεί εντός του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.)
Κορίνθου και θα είναι αρμόδιο για την παραλαβή και
εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή
ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο
Κέντρο.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

25120

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 77685
(2)
Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α’117) και ειδικότερα το άρθρο 27
καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας», (Α’45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.
3. Το άρθρο 21 του Νόμου 4354/2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις......», (Α’ 176), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005, (Α’98).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’
185), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
8. Την υπ’ αρ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ’
279).
9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται να
συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
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του Ν. 4399/2016, Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου.
2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Ι. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
ΙΙ. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
III. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
IV. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
V. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιολόγησης της
Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
VI. O Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
VII. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκταμίευσης και
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
VIII. Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων,
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
IX. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
Χ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
XI. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
XII. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας
Εμπορίου και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise
Greece».
XIII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).
XIV. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
XV. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.).
XVI. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή ο αναπληρωτής
του. Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο Αναπληρωτής
δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παραγράφου
1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
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4. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των λοιπών Υπουργείων ή εκπρόσωποι αυτών, δύνανται να καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για
τη διατύπωση απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων,
όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
5. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται επίσης
να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί
με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι
των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και
λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την
παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση
του έργου της Επιτροπής.
6. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ως μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και ο Προϊστάμενος
του τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή
μόνο όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος τους, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι μέλη
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. Για κάθε μέλος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.
Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων,
εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των
φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις
ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με
το άρθρο 23 αυτού.
β. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων
των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο
συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
γ. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση
της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί,
ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν
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υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των
φορέων των επενδύσεων.
δ. αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Nόμου 4399/2016 ή των Nόμων 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση
της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί,
ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν
υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των
φορέων των επενδύσεων.
iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος,
σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου,
ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της
εγκριτικής απόφασης.
ε. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή
των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και
1892/1990, όταν ο αρμόδιος Υπουργός το κρίνει αναγκαίο.
Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων
1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω
Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται
στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.
3. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές
Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι Γραμματείς
και οι Αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε
γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία της Επιτροπής. Επίσης στους Γραμματείς δύναται να περιλαμβάνονται και στελέχη του Γραφείου του
Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου του ως Προέδρου
της Επιτροπής.
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Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον
πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα
της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της
Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
και τις εκθέσεις των εισηγητών της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.
3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί
όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.
4. Οι Γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξη τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά
στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός
πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν
αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη
γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν
για την κοινοποίηση των Πρακτικών στη Διεύθυνση
Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια
των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.
5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου
μέλη της Επιτροπής.
6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και
κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις
που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.
Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά
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πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει
ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή
έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την
τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους Νόμους 4399/2016,
3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων
αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς
αντικειμένου.
2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (Α’309), όπως
ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.
Άρθρο 6
1. Η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016,
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μη δημοσιευόμενη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά
με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και
15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή
των συμμετεχόντων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή που
συστήνεται με την παρούσα απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου θα καθορισθεί με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του
νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015).
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α ’ εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του Νόμου
4399/2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 120331/Δ1
(3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α’/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α’/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3
του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (Α’268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α’/
04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 62 του Ν. 4310 /2014 (ΦΕΚ 258 τ.Α’) «Ρύθμιση Ιδιωτικών Σχολείων».
3. Την αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β’/3-04-2013).
4. Την αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β’/12-12-2012).
5. Την με αριθ. 202511/Δ1/12-12-2014 (ΦΕΚ 3377/
τ.Β’/16-12-2014) υπουργική απόφαση χορήγηση άδειας
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔημοτικού σχολείου.
6. Την από 31-3-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του εκκλησιαστικού Ιδρύματος «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».
7. Την υπ’ αριθ. ΔΑ/41533/08-07-2016 απόφαση θετικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
9. Την με αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654/
9-12-2015) υπουργική απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» , «Με εντολή
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Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθ. 202511/Δ1/12-12-2014
(ΦΕΚ 3377/τ.Β’/16-12-2014) υπουργική απόφαση, του
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου ως προς τον αριθμό αιθουσών, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ», άδεια Δημοτικού σχολείου οχτώ (8) αιθουσών
διδασκαλίας. Μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δέκα (10)
μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δεκατριών (13)
μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δεκατεσσάρων
(14) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δεκαπέντε
(15) μαθητών, δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας δεκαεπτά
(17) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι ενός
(21) μαθητών και μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι
τεσσάρων (24) μαθητών. Ο διακριτικός τίτλος του Δημοτικού σχολείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
Το Δημοτικό σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Υψηλάντου 8 και Μ. Μπότσαρη του Δήμου Βριλησσίων με
νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον Σταυρόπουλο Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 120324/Δ1
(4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α’/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α’/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ
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193/τ.Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3
του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (Α’268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 49 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α’/04-08-2014)
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β’/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β’/3-04-2013).
4. Την αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β’/12-12-2012).
5. Την με αριθ. Φ.2.ΓΑ/186408/Δ5/5-12-2013 (ΦΕΚ 416/
τ.Β’/20-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγηση άδειας
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣυστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
6. Την από 31-03-2016 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ Ε.Ε.».
7. Την υπ’ αριθ. ΔΑ/21523/08-04-2016 απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το με αριθ. Φ.17.2/4181/16-5-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
10. Την με αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654/
9-12-2015) υπουργική απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186408/
Δ5/5-12-2013 (ΦΕΚ 416/τ.Β’/20-2-2014) υπουργική
απόφαση, του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ως προς
την επωνυμία της εταιρείας, το νόμιμο εκπρόσωπο και
τον αριθμό νηπίων, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος
2016-2017 χορηγούμε στην εταιρεία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ε.Ε.», άδεια Συστεγαζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας. Η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας είναι δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) νηπίων ωστόσο ο συνολικός
αριθμός των νηπίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15), δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα του
αύλειου χώρου.
Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- KISSIFER». Το Νηπια-
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γωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Βασ. Όλγας 18 στο
Μαρούσι με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/63482/0004
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α’/8 22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 178/29.08.2014).
4. Την με αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
5. Την αριθ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών»
(785/Β’/5-5-2015).
6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, στους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, προκειμένου
να αντιμετωπισθούν έγκαιρα έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες και ειδικότερα μεταξύ άλλων για την εισαγωγή στοιχείων στο νέο πληροφοριακό σύστημα για τις
ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων.
7. Το με αριθ. Δ.Κ.Π.Γ 0010289ΕΞ2016/1-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το με αριθ. 2/56912/0004/24-6-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
9. Την αριθ. 2/60999/ΔΠΔΑ/11-7-2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή
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εργασία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7Δ7ΨΗ-ΝΕΧ).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(10.500€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-170 και ΚΑΕ
0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31-12-2016 και για
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν
να μετέχουν περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι
υπάλληλοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στη
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
Ν. ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4848/65378/2016
(6)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4848/01/
06-03-2015 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας RIVERSIDE MANAGEMENT LTD ME ΕΔΡΑ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α’/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/
31-8-1994),
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δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/
25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/
29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005),
θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α’ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012),
ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β’/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β’/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιγ. της αριθ. 3122.1/4848/01/06-03-2015 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 424/24-03-2015), αποφασίζουμε:
Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4848/01/06-03-2015
(ΦΕΚ 424/Β’/24-03-2015) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975,
Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013
γραφείου της εταιρείας RIVERSIDE MANAGEMENT LTD
με έδρα στη νησιά ΜΑΡΣΑΛ διότι η εταιρεία δεν γνωστοποίησε την εγκατάσταση του γραφείου της στην
Ελλάδα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της
προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια που
χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και
θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02023352807160008*

