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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.400/254513/Σ.2635
(1)
Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών
Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθο−
ρισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης ανα−
γκαίας λεπτομέρειας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του ν. 2292/
1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), η οποία προστέθηκε
με την παράγραφο 47 του άρθρου 71 του ν. 3883/2010
«Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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).
γ. Της υπ’ αριθμ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27−05−2011
απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα
για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλή−
ματα» (ΦΕΚ Β΄ 1139), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. Φ.400/ 46/ 83395/ Σ.447/ 08−08−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1800)
και Φ.400/ 10/ 81896/ Σ.298/ 11−05−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1646)
αποφάσεις ΥΕΘΑ.
δ. Της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της υπ’ αριθμ. Υ 304/01−07−2013 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 1635).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών
Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), αποτε−
λούμενη από τους:
α. Υπτχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη του ΓΕΕΘΑ/ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ
ως Πρόεδρο,
β. Ταξχο (ΣΞ) Ματζάκο Κωνσταντίνο του ΓΕΕΘΑ/ Α2,
γ. Απχο (Μ) Τσάκωνα Δημήτριο ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Ε1,
δ. Ταξχο (Ι) Βέζο Κωνσταντίνο του ΓΕΕΘΑ/ ΚΕΧΕΙΚ και
ε. Ταξχο (ΥΙ) Φιλιππάκη Κωνσταντίνο, Υποδιευθυντή
του ΓΕΕΘΑ/ ΔΥΓ ως μέλη.
στ. (1) Ανχη (ΥΝ) Χατζηπαυλίδου Ελισσάβετ του ΓΕΣ/
ΔΜΠ/ 5,
(2) Πχη (Μ) Δημητρίου Απόστολο ΠΝ του ΓΕΝ/ Β3/ VI,
(3) Σμχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3,
(4) Τχη (ΣΣΝΣ) Βασιλάκη Ματθαίο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΣΝΣ,
(5) Τχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΙ και
(6) Τχη (ΣΔΓ) Πηγαδιώτη Δώρα του ΓΕΕΘΑ/ Β΄ ΚΛΑ−
ΔΟΣ/ ΔΣΔΓ ως μέλη και εισηγητές επί προσφυγών στε−
λεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα
των ΕΔ.
2. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμ−
ματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και
ο αντικαταστάτης αυτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2

1. Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τε−
λευταίο βαθμό προσφυγές στελεχών, των οποίων τα
αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27−05−2011
απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139), όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. Φ.400/ 46/ 83395/ Σ.447/ 08−08−2011
(ΦΕΚ Β΄ 1800) και Φ.400/10/ 81896/ Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ
Β΄ 1646) αποφάσεις ΥΕΘΑ, απορρίφθηκαν από τα οικεία
Γενικά Επιτελεία.
2. Η επιτροπή, για τη λήψη της απόφασής της, υπο−
χρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απα−
ραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για
κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή.
Ειδικότερα, απαιτείται να προσκομίζουν αναλόγως της
εξεταζόμενης υπόθεσης:
α. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη
γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα−
σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η
ανάθεση της γονικής μέριμνας.
β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός
(1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα−
σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία
προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας.
γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη
γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ:
Όπως στην υποπαράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου
και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της
υπ’ αριθμ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27−05−2011 απόφασης
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. Φ.400/ 46/ 83395/ Σ.447/ 08−08−2011 (ΦΕΚ Β΄
1800) και Φ.400/ 10/ 81896/ Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1646)
αποφάσεις ΥΕΘΑ.
δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή
τέκνα):
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή
της προσφυγής του στελέχους και επιπλέον τα δικαιο−
λογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθμ. Φ.400/ 32/
82424/ Σ.343/ 27−05−2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.400/ 46/
83395/ Σ.447/ 08−08−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1800) και Φ.400/ 10/
81896/ Σ.298/ 11−05−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1646) αποφάσεις ΥΕΘΑ.
ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανή−
λικο τέκνο:
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή
της προσφυγής του στελέχους.
στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:
(1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του ν. 3305/ 2005 «Εφαρ−
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»
(ΦΕΚ Α΄ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία
αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν

πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία
έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης
προσπάθειας.
(2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του ν. 3305/ 2005 «Εφαρ−
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»
(ΦΕΚ Α΄ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία
αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της
εμβρυομεταφοράς.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις των άρθρων 13 έως και 15 του ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45),
καθώς κι εκείνες των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ.
Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27−05−2011 απόφασης ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. Φ.400/ 46/ 83395/ Σ.447/ 08−08−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1800)
και Φ.400/10/ 81896/ Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1646) απο−
φάσεις ΥΕΘΑ.
4. Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει στις 30
Απριλίου 2014.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. Φ. 400/254549/Σ.2671
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/
27−05−2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄), «Διοι−
κητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες
στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετω−
πίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.400/46/
83395/Σ.447/08−08−2011 (ΦΕΚ 1800, τ.Β΄) και Φ.400/10/
81896/Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ 1646, τ.Β΄) αποφάσεις
ΥΕΘΑ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 1032/ 1971 «Περί του Σώματος Αξιωματι−
κών Αδελφών Νοσοκόμων» (ΦΕΚ 232, τ.Α΄), όπως ισχύει
σήμερα.
β. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995
«Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35, τ.Α΄), η οποία προστέθηκε
με την παράγραφο 47 του άρθρου 71 του ν. 3883/2010
«Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 167, τ.Α΄).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
δ. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ του ν. 4075/2012 «Θέματα Κα−
νονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89, τ.Α΄).
δ. Της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της υπ’ αριθμ. Υ 304/ 01−07−2013 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 1635)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 10Α της υπ’
αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27−05−2011 απόφασης ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ 1139, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
Φ.400/46/83395/Σ.447/08−08−2011 (ΦΕΚ 1800, τ.Β΄) και
Φ.400/10/81896/Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ 1646, τ.Β΄) αποφά−
σεις ΥΕΘΑ, προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Ομοίως, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων επι−
τρέπεται η εφάπαξ χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους και μέχρι τρία (3)
έτη, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του οικείου Γενικού
Επιτελείου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10Α της υπ’ αριθμ.
Φ.400/32/82424/Σ.343/27−05−2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
1139, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.400/
46/83395/Σ.447/08−08−2011 (ΦΕΚ 1800, τ.Β΄) και Φ.400/
10/81896/Σ.298/11−05−2012 (ΦΕΚ 1646, τ.Β΄) αποφάσεις
ΥΕΘΑ, αναριθμείται σε 5.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. Φ.10060/20293/1208
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 18 του άρθρου
30 του ν. 3655/2008 (58 Α΄) «Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ΠΔ/ματος 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (141 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/ματος 86/2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(141 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ. 10060/7075/394/30.03.2009 (672 Β΄)
Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων», η οποία συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. Φ.10060/30566/1322/04.02.2010 (170 Β΄)
ομοίως.
5. Την 230/21/16−05−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,
όπως αυτή τροποποιήθηκε − διευκρινίστηκε με την
235/8/13−06−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005
(98 Α΄) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 21/230/16−05−2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε −διευ−
κρινίστηκε με την υπ’ αριθμ. 8/235/13−06−2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με την οποία:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. μεταβιβάζει
στον Πρόεδρο του Ταμείου την αρμοδιότητα επι−
στροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών,
επιστροφής πόρων − δικαστικών εξόδων και λοιπών
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδή−
ποτε άλλη αιτία για ποσά άνω των 3.000 ευρώ, καθώς
και την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας για συμμετοχή
σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα
ΙΝΕΠ κλπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 30376/3284
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 48941/3564/16−11−2012
κοινής υπουργικής απόφασης «Τοποθέτηση ηλεκτρο−
νικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε με−
ταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ
3052/Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από την υποπαρ. Ι3 της
περ. 9 του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α΄).
β. του άρθρου 2 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Σύστα−
ση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής
Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση
του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 94/2012(ΦΕΚ 149 Α΄), το
π.δ 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄) και το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄).
ε. του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών
και Υφυπουργών» και του π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/Α΄) «Δι−
ορισμός Υφυπουργών».
στ. του π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ−
ση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ζ. της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ απόφασης του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄),
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη.
η. της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 απόφασης του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ 1655/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
θ. της υπ’ αριθμ. 52167/4683/2012 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 37/Β΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της
Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των
παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 48941/
3564/16−11−2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Τοπο−
θέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης
(GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων»
(ΦΕΚ 3052/Β΄) λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει λει−
τουργήσει πλήρως το κέντρο ελέγχου της αρμόδιας
ελεγκτικής αρχής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 48941/3564/16−11−2012 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Τοποθέτηση ηλεκτρονικού
συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά
μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ 3052/Β΄) τρο−
ποποιείται ως εξής : «Η καταληκτική ημερομηνία εφαρ−
μογής της παρούσης απόφασης και της αξιοποίησης
των στοιχείων από την εγκατάσταση και λειτουργία
των συστημάτων της παρούσης, επεκτείνεται για
ένα εξάμηνο από την ανακοίνωση της ημερομηνίας
ανάληψης του κέντρου λήψης σημάτων GPS από το
Υπουργείο Οικονομικών».
Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση
ως έχει.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 24 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOΜΙΚΩΝ
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