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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. Φ.954.2/5/2797/Σ.101696 (1)
 Έγκριση Ισολογισμού − Απολογισμού Οικονομικής Χρή−

σεως 2012 του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυ−
τικού (Ε.Λ.Π.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού 
(Μ.Τ.Ν.) 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του ΝΔ 2997/1954 (ΦΕΚ Α΄ 210/54) «Περί 

Ταμείου Προνοίας Ναυτικού».
β. Το Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/23−5−2001).
γ. Το ΠΔ 31/2007 (ΦΕΚ 29Α/20−02−2007) «Οργανισμός 

ΜΤΝ».
δ. Το άρθρο 30 του ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», (ΦΕΚ 204 
Α΄/19−7−74) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του 
Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164 Α΄/29−6−1976).

ε. Το ΠΔ 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου 
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού 
λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.» (Κεφαλ. 3.3.109, 3.3.115 
και 4) (ΦΕΚ 163 Α).

στ. Το έγγραφο ΜΤΝ υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.951.1/740/2013/ 
Σ.687/28.6.2013/ΜΤΝ, με το οποίο υποβλήθηκαν οι Ισο−

λογισμοί − Απολογισμοί έτους 2012 του ΜΤΝ και των 
Ειδικών Λογαριασμών του μαζί με τις σχετικές εκθέσεις.

ζ. Το Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226 A΄/27−10−11) σε συνδυασμό με 
το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/10−11−2011/ΓΔΟΣΥ/
ΔΟΙ.

η. Την απόφαση TEN/E3−V Φ.954.2/2/11975/Σ. 101000/
10−7−2013 για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Θε−
ώρησης Ισολογισμού ΕΛΠΝ Οικονομικής Χρήσεως 2012.

θ. Την από 5−8−2013 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι−
τροπής ΕΛΠΝ.

ι. Την υπ’ αριθμ. 251642/4−7−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1653/4.7.2013)
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε:
α. Τον Ισολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2012 

ύψους 1.004.605,32 €
β. Τον Απολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2012, 

ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
(1) Έσοδα 1.988.038,48 €
(2) Έξοδα 1.909.429,91 €
(3) Χρηματικό Πλεόνασμα Χρήσεως 78.608,57 €
γ. Τα Αποτελέσματα χρήσεως ΕΛΠΝ οικονομικού 

έτους 2012
(1) Έσοδα 859.497,94 €
(2) Έξοδα 598.437,71 €
(3) Κέρδη εκμεταλλεύσεως (Πλεόνασμα): 261.060,23 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 139628/Γ2 (2)
Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 

(Β΄ 1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3475/ 

2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο−
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βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 
του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της 
με αρ. πρωτ. 80033/Γ2/04−08−2006 Υ.Α. (Β΄ 1286) «Σχολικό 
και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά 
βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές − φοίτηση 
μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, 
που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της 
με αρ. πρωτ. 148096/Γ2/24−12−2007 Υ.Α. (Β΄ 2511) «Σχολικό 
και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά 
βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές − φοίτηση 
μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, 
που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές».

5. 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).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της με 
αρ. πρωτ. 80033/Γ2/04−08−2006 Υ.Α. (Β΄ 1286) «Σχολικό 
και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά 
βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές − φοίτηση 
μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, 
που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» και της πα−
ραγράφου 8 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. 148096/
Γ2/24−12−2007 Υ.Α. (Β΄ 2511) «Σχολικό και διδακτικό έτος, 
διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγ−
γραφές − μετεγγραφές − φοίτηση μαθητών, διαγωγή 
και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις 
Επαγγελματικές Σχολές» προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας 
διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από 
τρεις εργάσιμες ημέρες το διδακτικό έτος στη συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέ−
ρες διήρκεσε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων 
ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή 
και των εξετάσεων καθώς και η χρονική τους διάρκεια 
διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία 
επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του δι−
δακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του. Οι 
απώλειες διδακτικών ωρών που προκύπτουν από τη 
διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατά−
ληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες 
ημέρες αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των 
διακοπών του Πάσχα με σχετική απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθμ. Δ1/Α/οικ.18129 (3)
Αποδοχή αίτησης και έναρξη διαδικασίας του άρθρου 2 

παρ. 17 περίπτωση (β) του Ν. 2289/1995 όπως ισχύει, 
για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκ−
μετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες πε−
ριοχές «Θερμαϊκός Κόλπος» και «Κόλπος Ορφανού» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β΄ 213) και το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) όπως τροποποιήθηκε 
από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

5. Το Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση έρευνα και εκμετάλ−
λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
27) όπως ισχύει και ειδικότερα την περίπτωση (β) της 
παρ. 17 του άρθρου 2.

6. Τα άρθρα 145 έως και 156 του Ν. 4001/2011 «για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με−
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 179) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 154 
και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 153.

7. Το ΠΔ 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ 
Α΄ 92).

8. Τα ΠΔ 923/19.8.1981 (ΦΕΚ Α΄ 233/28.8.1981) και Π.Δ 536/ 
21.11.1984 (ΦΕΚ Α΄ 187/27.11.1984) για Θερμαϊκό Κόλπο και 
Κόλπο Ορφανού αντίστοιχα, με τα οποία έγινε απ’ ευ−
θείας παραχώρηση στη ΔΕΠ της άσκησης των δικαιω−
μάτων του Δημοσίου, στις συγκεκριμένες περιοχές, για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

9. Το άρθρο 20 του Ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των 
καταναλωτών», σύμφωνα με το οποίο επανέρχονται 
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αυτοδικαίως στο Δημόσιο τα δικαιώματα αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί των 
περιοχών που είχαν παραχωρηθεί στις εταιρείες ΔΕΠ 
και ΔΕΠ−ΕΚΥ, την άσκηση των οποίων διαχειρίζεται η 
Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής.

10. Την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ1/Φ6/12657/30.6.1995 
ΦΕΚ 615/Β/13.7.1995) για διαίρεση της Χώρας και των 
περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα.

11. Την από 02.09.2013 κοινή αίτηση των εταιρειών 
ENERGEAN OIL & GAS S.A. και RATIO OIL EXPLORATION 
LTD. για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες πε−
ριοχές «Θερμαϊκός Κόλπος» και «Κόλπος Ορφανού» (αρ. 
πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 16434/05.09.2013).

12. Το από 03.10.2013 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ σχετικά με την 
αποδοχή της υπό σημείου 11 αίτησης και έναρξη της 
διαδικασίας που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της 
παραγράφου 17 του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995 όπως 
ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αποδοχή της από 02.09.2013 κοινής αίτησης των 
εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS S.A. και RATIO OIL 
EXPLORATION LTD., κατόπιν του από 03.10.2013 Ειση−
γητικού Σημειώματος της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής 
Πολιτικής ΥΠΕΚΑ, και την έναρξη της διαδικασίας που 
προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 17 
του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995 όπως ισχύει, για παρα−
χώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Θερμαϊκός 
Κόλπος» και «Κόλπος Ορφανού».

Οι υπό παραχώρηση περιοχές θα προσδιοριστούν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 
2 του Ν. 2289/1995 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ    
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