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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το
άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

2

Τροποποίηση άδειας κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙST».

3

Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/
6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών
Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας
στον Υπουργό, (Β’ 3013)», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 2/54821/0004/13.06.2016 όμοια (Β’ 1911).

4

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
CELESTYAL CRUISES CENTRE LIMITED που εδρεύει
στην Κύπρο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7575
(1)
Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης
της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
102/Α/2002), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως
ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ
85/Α/2012), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α/2014),
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/
Α/2014), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/Α/1999), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α/2004),
όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α/2009).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015).
11. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ6/25-9-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα" (ΦΕΚ 2109/Β/2015).
12. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 1299/
7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β/2003).
13. Την υπ. αριθμ. 13 (αρ. πρωτ. 15640/17-04-2014)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό ΑΔΑ:
ΒΙΗΧΝ-2ΡΦ.
Το γεγονός ότι
• στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν.
3013/2002 όπως ισχύουν, δεν προκύπτει βούληση του
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νομοθέτη για αυστηρό, ρητό και περιοριστικό προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της οργάνωσης και του
τρόπου λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας,
• σύμφωνα με το άρθ. 12 παρ 3 εδ. στ' του Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ 102/Α/2002), όπως ισχύει, θέματα σχετικά με τη
λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
• τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) αποτελούν υποβοηθητικά όργανα σε επίπεδο σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας
• από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.
3 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) και τα άρθρα 3,
160 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως
ισχύουν, και αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής κανονισμού
1. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του
Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) και το άρθρο 160 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύουν.
2. Όλες οι διατάξεις του κανονισμού χρησιμοποιούνται
ως πρότυπο για τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας
και τα οριζόμενα σ' αυτές αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Σ.Ο.Π.Π.
3. Η ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας ή άλλων προβλημάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,
τα οποία μπορεί να επιλύονται άμεσα με απόφαση του
Προέδρου του.
Άρθρο 2
Αποστολή
1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου
του αρμόδιου άμεσα εκλεγόμενου Αντιπεριφερειάρχη
για την διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών
στην Περιφερειακή Ενότητά του, κατά το μέρος που τον
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αφορά και εμπλέκεται, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης (αρθρ.
160 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).
2. Ο συντονιστικός ρόλος των Σ.Ο.Π.Π. συνδέεται αποκλειστικά α) με την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον
Αντιπεριφερειάρχη, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων
αρμοδιότητας Περιφέρειας με βάση την διαθεσιμότητα
πόρων των μελών του Σ.Ο.Π.Π. με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του, καθώς και β) με τη
διευκόλυνση παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των
μελών του Σ.Ο.Π.Π. για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους. Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός
ρόλος των Σ.Ο.Π.Π. δεν συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς ψήφιση από τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π.,
καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο Σ.Ο.Π.Π. είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητας του. Με τον ανωτέρω συντονισμό
αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις
των εμπλεκόμενων φορέων και επιτυγχάνεται η βέλτιστη
δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που συμβάλλει στην
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα
όσο και για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών.
Άρθρο 3
Αντικείμενο
Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει
ως αντικείμενο:
1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας
από τους φορείς που μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π. στο πλαίσιο
αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π.
για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και
εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών- κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται
από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και
αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του
Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων
που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με
βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και
δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
4. Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την έκταση και ένταση
(μέγεθος απωλειών ή ζημιών και επιπτώσεις) εν εξελίξει καταστροφών κατά το μέρος που τους αφορά και
εμπλέκονται.
5. Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Ο.Π.Π. φορείς, κατά περίπτωση, προς
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υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων
αρμοδιότητάς τους.
6. Την παροχή άμεσης συνδρομής κατόπιν σχετικού
αιτήματος, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά λόγο αρμοδιότητας στο έργο και τις δράσεις άλλων φορέων που
μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π.
7. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων
πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή
τους.
8. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα
δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ' αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και
μέτρων πολιτικής προστασίας.
9. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και
στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς και
την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή τεχνικά
ζητήματα.
10. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ
των συναρμόδιων φορέων, για την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας.
11. Την επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών.
Άρθρο 4
Μέλη Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
1. Ως Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας μετέχουν οι:
I. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας,
ως Πρόεδρος
II. Δυο (2) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ιδίου Συμβουλίου, έκτων οποίων
το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία
III. Ο Πρόεδρος ή οριζόμενος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ)
IV. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
V. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας
VI. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
της Περιφερειακής Ενότητας
VII. Ο Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής ή εκπρόσωπός του
VIII. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης της
Περιφερειακής Ενότητας
IX. Ο Λιμενάρχης, σε όσες Περιφερειακές Ενότητες
υφίσταται Λιμενική Αρχή
X. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας
της Περιφερειακής Ενότητας
XI. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
XII. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
XIII. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
XIV. Οριζόμενος εκπρόσωπος του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας και
XV. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας.
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2. Ο άμεσα εκλεγόμενος Αντιπεριφερειάρχης προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με το άρθρο
160 παρ. 3 εδ. στ' του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
3. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση,
εκπρόσωποι Δήμων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών
φορέων της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και άλλοι
εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες
των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπησή τους.
4. Τα μέλη υπ’ αρ. II και III εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π.
τα όργανα στα οποία ανήκουν, λειτουργώντας ως σημεία
επαφής και παρέχοντας σ' αυτά πληροφόρηση για τις
δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π.
5. Τα μέλη υπ’ αρ. IV έως XIV, εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π.
τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και εισηγούνται στο ανωτέρω όργανο, σύμφωνα
με το άρθρο 12 παρ. 3γ. του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει, τα
αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειαρχη. Η εισήγηση αυτή συνίσταται στην ενημέρωση και παροχή στο Σ.Ο.Π.Π. όλων των αναγκαίων
στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με
προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά
το μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη.
6. Τα μέλη υπ’ αρ. XV, εκπροσωπούν τις εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα. Η συμμετοχή των
εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο
Σ.Ο.Π.Π. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις
αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που
τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της
καταστροφής.
Άρθρο 5
Συγκρότηση του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
1. Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) συνίστανται στην έδρα κάθε Περιφερειακής
Ενότητας σύμφωνα και με το άρθ. 12 του Ν. 3013/2002
όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 282 του Ν. 3852/2010.
2. Με την πράξη συγκρότησης του Σ.Ο.Π.Π., ορίζεται
ως Πρόεδρος ο άμεσα εκλεγόμενος Αντιπεριφερειάρχης
της Περιφερειακής Ενότητας (Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης).
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου
να ασκήσει τα καθήκοντα του, ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 160 παρ.5 του Ν. 3852/20101.
4. Τα υπ’ αρ. II έως XV μέλη και ο γραμματέας του
Σ.Ο.Π.Π. ορίζονται στην πράξη συγκρότησης του Συ1
Άρθρο 160 παρ.5 Ν. 3852/2010: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Περιφερειάρχη ή άλλον Αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο Περιφερειάρχης
με την πράξη της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010.
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ντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
με τους αναπληρωτές τους.
5. Για τη νόμιμη συγκρότηση του Σ.Ο.Π.Π. απαιτείται
ο ορισμός με απόφαση του Περιφερειάρχη, όλων των
μελών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
με τους αναπληρωτές τους. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει μέλη λόγω ορισμένης ιδιότητας και συνεπώς αρκεί
η αναφορά της υπηρεσιακής ιδιότητας που τα προσδιορίζει επακριβώς.
Άρθρο 6
Καθήκοντα Προέδρου και Μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
Α. Ο Πρόεδρος :
1. Καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν με πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη.
2. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων,
διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή
του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμβάνοντας
προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συντονιστικού οργάνου.
4. Κατά την κρίση του, μπορεί να προσδιορίζει ήδη
με την πρόσκληση των μελών του Σ.Ο.Π.Π. αν στη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. θα μετέχουν μόνο τα μέλη που
προβλέπονται ρητά από το νόμο ή αν δύνανται να την
παρακολουθούν και παρατηρητές.
5. Μπορεί να προσκαλεί, εκπροσώπους Δήμων ή Κοινοτήτων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωπους
λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και άλλους
εκπροσώπους υπηρεσιών στις συνεδριάσεις Σ.Ο.Π.Π. οι
οποίοι παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση.
6. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για τη συμμετοχή
αρμόδιων εκπροσώπων τους.
7. Ενημερώνει τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
8. Διευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα
μεταξύ των φορέων που μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π., για την
υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς.
9. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διάθεση
και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση καταστροφών στην Περιφερειακή
Ενότητα του και κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται, λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις των μελών
του Σ.Ο.Π.Π. για την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
και μέσων αναφορικά με δράσεις πολιτικής προστασίας.
Β. Τα Μέλη του Σ.Ο.Π.Π. :
1. Μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του
Σ.Ο.Π.Π. καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασής του.
2. Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Σ.Ο.Π.Π..
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3. Εκπροσωπούν νόμιμα στο Σ.Ο.Π.Π. τους φορείς από
τους οποίους προέρχονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
και στο άρθρο 4.
4. Προσδιορίζουν τις δράσεις που δρομολογούνται
από το φορέα από τον οποίο προέρχονται βάσει του θεσμικού τους ρόλου καθώς και τους αντίστοιχους πόρους
που διαθέτουν για την υλοποίησή τους.
5. Εξετάζουν αιτήματα συνδρομής φορέων που μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π.
6. Ενημερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση μέτρων, για τα οποία είναι
καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι.
7. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασμού ή
υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας, οι απόψεις
και οι τοποθετήσεις των μελών του Σ.Ο.Π.Π. δεσμεύουν
τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
8. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π. και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας, κατόπιν των εισηγήσεων των αναγκαίων μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας από τα μέλη
IV έως XIV του Σ.Ο.Π.Π., ενημερώνουν το Σ.Ο.Π.Π. για τη
δυνατότητα να συμβάλουν με τη διάθεση προσωπικού
προσδιορίζοντας το χώρο δράσης τους, τις δράσεις που
μπορούν να υποστηρίξουν και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων
πολιτικής προστασίας υπό την οργάνωση και το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη.
Άρθρο 7
Εσωτερική Λειτουργία Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
1. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη η οποία μεριμνά για την ομαλή
λειτουργία του Σ.Ο.Π.Π. και την τήρηση πρακτικών τα
οποία κοινοποιούνται στους αρμόδιους συμμετέχοντες
φορείς.
2. Οι συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα
για την εξέταση θεμάτων πρόληψης και ετοιμότητας
των φορέων πολιτικής προστασίας που μετέχουν σ'
αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούμενες
λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου καταστροφές για τη
λήψη επιπρόσθετων μέτρων ετοιμότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και διαχείρισης συνεπειών. Ο τόπος σύγκλησης
των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Π καθορίζεται με
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τη διάρκεια της
εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης
των συνεπειών το Σ.Ο.Π.Π. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης
και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.
3. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η
ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο
οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις
που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του Σ.Ο.Π.Π. Κατ’
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εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των μελών του Σ.Ο.Π.Π και αποδοχής
τους από τον Πρόεδρο.
4. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η
ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους
καθώς και οι δεσμεύσεις των συμμετεχόντων μελών, ως
νομίμων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους
προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων πολιτικής
προστασίας ή υλοποίησής τους.
5. Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιμέλεια του γραμματέα το πρακτικό κοινοποιείται άμεσα στους εκπροσωπούμενους στο Σ.Ο.Π.Π. φορείς.
6. Επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και των ενεργειών που δρομολογήθηκαν, τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. οφείλουν
να προχωρούν στη διενέργεια αποτίμησης στο πλαίσιο
αξιοποίησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
7. Ο Αντιπεριφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψη την
ισχύουσα νομοθεσία, την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης, τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των υπ’
αρ. IV έως XIV μελών του Σ.Ο.Π.Π., καθώς και τους διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
όπως αυτοί έχουν καταγραφεί κατά τη συνεδρίαση του
Σ.Ο.Π.Π., λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με:
α. Την ιεράρχηση και δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής του Ενότητας κατά το μέρος που τον αφορά και
εμπλέκεται.
β. Την υποβολή αιτημάτων προς τους κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς που μετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π για την
υποστήριξη στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.
γ. Την υποβολή αιτημάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τη διάθεση επιπλέον πόρων από αυτούς που
είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
δ. Τη διάθεση πόρων της Περιφερειακής Ενότητας
για συνδρομή στους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο
Σ.Ο.Π.Π., όπου αυτό είναι δυνατό, για την υποβοήθηση
του έργου τους για συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής
προστασίας.
8. Ο Αντιπεριφερειάρχης, κατά το μέρος που τον
αφορά και εμπλέκεται και ως το όργανο που έχει την
αποφασιστική αρμοδιότητα για τα θέματα ευθύνης της
διάθεσης και συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητά του, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης, μπορεί
με τις αποφάσεις του να αποκλίνει από τις εισηγήσεις
και τις απόψεις που διατυπώνονται στις συνεδριάσεις
του Σ.Ο.Π.Π. και καταγράφονται στα πρακτικά, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του θεσμικού του
ρόλου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 178492 Κ1
(2)
Τροποποίηση άδειας κολλεγίου "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙST".
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177 Α') «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α' 71) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α')
και το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α')
2. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
3. Το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α')
4. Το άρθρο έκτο, παρ. 3 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α).
5. Το αριθμ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Προεδρικό διάταγμα που αφορά στην Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο διορισμό του Φίλη Νικολάου του Αριστοτέλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β') απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ.»
8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β') απόφαση
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012».
9. Την αριθ. 178761/ Γ2/9-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 803/Τεύχος υπαλλήλων Ειδικών θέσεων/10-11-2015) που αφορά στην αποδοχή παραίτησης
του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
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νιάς και στο διορισμό Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
10. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β/
19-6-2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί « Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Δ/σεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ».
11. Την από 20-9-16 με αρ. πρωτ. 153141/20-9-2016
αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΙST ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
12. Το από 23-11-2012 καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
13. Την, από 28-11-2014 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, η οποία διαμορφώνει
την επωνυμία της εταιρείας από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΙST ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ.
14. Την αριθμ. 12561/17-7-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Γεωργίου ΚαραναστάσηΒαϊμάκη «περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του
καταστατικού της εταιρείας».
15. Την αρ. πρωτ. 98245/2013/ 29-8-2014 ανακοίνωση
της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών.
16. Το αρ. πρωτ. 208457.295511/24-5-2016 γενικό πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
17. Την αρ. πρωτ. 108250/5-8-2013 (ΦΕΚ 1986/Β/
14-8-2013 ) απόφαση χορήγησης άδεια Κολλεγίου στην
εταιρεία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με το διακριτικό
τίτλο κολλεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙST.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της αριθμ. 108250/5-8-2013 (ΦΕΚ
1986/Β/14-8-203) απόφασης χορήγησης άδεια Κολλεγίου στην εταιρεία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με το διακριτικό τίτλο κολλεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1ST με έδρα την Αθήνα.
Η τροποποίηση άδειας συνίσταται στην αλλαγή της
επωνυμίας της εταιρείας από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
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ΣΗΣ σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΙST Ε.Π.Ε..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/63787/0004
(3)
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/
6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών,
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,
μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής
Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό,
(Β' 3013)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
2/54821/0004/13.06.2016 όμοια (Β' 1911).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174)
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
β) Της υποπερ. β.i) της περ. 1 της υποπαραγράφου Δ.7
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ..[...].. και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
γ) Του Π.δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α'98).
ε) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
2. Την αριθ.πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου
Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ
των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ. 2/54821/0004/13.06.2016 όμοια (Β' 1911).
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3. Το αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111692 ΕΞ2016/21.07.2016
έγγραφο του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Οργάνωσης
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/
6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού
του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής
Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, (Β' 3013)», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.06.2016
όμοια (Β’ 1911, ΑΔΑ: 6ΨΛ5Η-6Η2), ως εξής:
Α. Διαγράφουμε το εδάφιο κάτω από τον πίνακα κατανομής των θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης της ανωτέρω τροποποιούμενης απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. Α της αριθ.
2/54821/0004/13.06.2016 απόφασης μας (Β' 1911).
Β. Καταργούμε την περ. γ) της παρ. 1 του διατακτικού της ανωτέρω τροποποιούμενης απόφασης, όπως
αυτή προστέθηκε με την παρ. Γ της αριθ. 2/54821/
0004/13.06.2016 απόφασής μας (Β' 1911).
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4777/91714/2016
(4)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
CELESTYAL CRUISES CENTRE LIMITED που εδρεύει στην Κύπρο.
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),
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),
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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. 3122.1/4777/01/28-05-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1654/Β/23-6-2014, 199/Β/
23-1-2015 και 1864/Β/24-06-2016).
2. Το με αριθ. πρωτ. 99548/4730/4777/01/27-09-2016
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά μία (01) ημέρα
κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική
Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της αριθ. 2212.2-1/4777/49201/2016/08-06-2016
(ΦΕΚ 1864/Β/24-06-2016) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Η αριθ. 3122.1/4777/01/28-05-2014 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1654/Β/23-6-2014, 199/Β/23-1-2015 και
1864/Β/24-06-2016) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει να
ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 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 διατίθεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. 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

*02035910411160008*

