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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αναμόρφωση / τροποποίηση κόστους της υπ’ αρ. 40556/
24.09.2012 απόφασης ολοκλήρωσης − οριστικοποίη−
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας ΔΕΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
(ΦΕΚ Β΄ 2671/02.10.2012).

Αναμόρφωση / τροποποίηση κόστους της υπ’ αρ.
40556/24.09.2012 απόφασης ολοκλήρωσης − ορι−
στικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας ΔΕΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Β΄
2671/02.10.2012). ...............................................................................
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα−
σίων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπε−
ρινών. ......................................................................................................
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.22570/13−08−2013
(Β΄ 2039, ΑΔΑ: ΒΛΩ2Χ−ΧΝ8) κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αρ−
μοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». .....
Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
τις Κυριακές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) στην Π.Ε. Κεντρι−
κού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. .......
Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρε−
τικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
και άλλες Κυριακές πέραν των αναφερομένων
στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013. .......
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές. .......................
Τροποποίηση της με αρ. 34242/11001/08−08−2011 από−
φασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί εξουσιοδότησης
υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη
χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χά−
γης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της
επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. ....
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα−
νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου, του ΝΠΔΔ Μουσείο
Γουναρόπουλου, κατ’ εφαρμογή της παρ.1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. ...............................................
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Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48176/ΥΠΕ/5/00213/Ν. 3299/2004/
01.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, αναμορφώνεται το κόστος και
τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 40556/24.09.2012 (ΦΕΚ Β΄
2671/02.10.2012) απόφαση ολοκλήρωσης − οριστικοποί−
ησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας ΔΕΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, που αναφέρεται στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 98,56 KW, στη θέση Τσαϊρι του Δή−
μου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς με το κίνητρο της
επιχορήγησης με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 547.480,00 €.
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό 164.791,48 €,
που αποτελεί ποσοστό 30,10% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
218.992,00 € που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό 163.696,52 € που αποτελεί ποσοστό 29,90% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
της υπ’ αριθμ. 40556/24.09.2012 απόφασης του Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων.
Για την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν απαι−
τείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 164510/Γ2
(2)
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασί−
ων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 5 παρ. 11, 7 παρ. 5 και 8 παρ. 9 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β. Του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
γ. Του άρθρου 2 του π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
δ. Το άρθρο του π.δ. 185/1990 (Α΄ 70).
ε. Του άρθρου 35 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65).
στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. 2209/Γ2/18−03−1998 Υ.Α. (Β΄ 314).
3. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 Υ.Α. (Β΄ 1667) περί
«καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και
Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθε−
λοντική αιμοδοσία να μη λαμβάνονται υπόψη για το
χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της
αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή
του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας
επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία
προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσί−
ας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση
υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης
ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.
Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίμα−
τος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το
18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17
ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.29633
(3)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.22570/13−08−2013
(Β΄ 2039, ΑΔΑ: ΒΛΩ2Χ−ΧΝ8) κοινής υπουργικής από−
φασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αρμοδιό−
τητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως
ισχύει,

β) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
ισχύει,
γ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...»,
δ) του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδι−
κοποιήθηκε με άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. α) Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.22570/13−08−2013
(Β΄ 2039, ΑΔΑ: ΒΛΩ2Χ−ΧΝ8) κοινή υπουργική απόφαση
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη δι−
άρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης».
β) Την αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20−12−2012 (Β΄ 3409) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Δημοσιονομικοί κανόνες
και πρακτικές».
γ) Την αριθ. Υ48/09−07−2012 (Β΄ 2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
δ) Την αριθ. 2/89424/ΔΠΓΚ/30−11−2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4Η−
ΖΓΩ) εγκύκλιο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων
υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οι−
κονομικών Υπηρεσιών».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το Άρθρο 4 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» της αριθ.
ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ. 22570/13.8.2013, ΑΔΑ ΒΛΩ2Χ−ΧΝ8, (Β΄ 2039)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά
με τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων
Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού, με εξαίρε−
ση το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στο
οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικη−
τικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ
Διοικητικού ή TE Διοικητικού − Λογιστικού και το Τμήμα
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Προ−
μηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, στο οποίο
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Ορ−
γάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Διοικη−
τικού ή TE Μηχανικών ή TE Διοικητικού − Λογιστικού».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/
οικ. 22570/13−08−2013 (Β΄ 2039, ΑΔΑ: ΒΛΩ2Χ−ΧΝ8) κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις

