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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. ΕΑΠ2003094 ΕΞ 2013 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 

(ΦΕΚ 3429/Β/24−12−2012) απόφασης των Υπουργών Οικ−
ονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διασταύρωση μισθο−
λογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την 

εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και ειδικότερα του 
άρθρου 2ου, όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/A΄/2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 26/Α΄/2012).
δ) Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/2011).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 

(ΦΕΚ 80/A΄/1995) όπως αντικαταστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 
15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/2000).

στ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995), όπως ισχύει.
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Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης
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θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 1850/Β΄/3.9.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/ 
27.4.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες 
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 1069/Β΄/31.5.2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 971,60 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
Ε.Δ.ΕΛ. − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συ−
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 532/31.1.2013 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2013 έως 
30.6.2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
• ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ − ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με 

Α.Δ.Τ. ΑΕ139134, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται 
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ., 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

• ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ 019895,
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ της 56ης Διεύθυνσης 
«Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ−
κό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται 
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ., 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

• ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Ι 196873, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών, ως μέλος.

• ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 559027,
υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» του Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ Δημοσιο−
νομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 15.11.2013 έως και 
21.11.2013 στην έδρα του φορέα στην Αθήνα.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 562/ΥΟΔΔ/15.11.2013.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/οικ.107052 (6)

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/ 

1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄/1998).

2. 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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η΄) 
του Π.Δ. 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α΄/3.3.2004) «Περιορισμός της 
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».

5. Την υπ’ αριθμ. 15 της 241ης Ολομ./10.7.2013 απόφαση 
του Κ.Ε.Σ.Υ.

6. Την υπ’ αριθμ. 9746/2.4.2013 εισήγηση της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής.

7. Την υπ’ αριθμ. 30/7.10.2013 απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ.ΠΕ.
8. Την αίτηση του ιατρού Παπαχαραλάμπους Γεωρ−

γίου., αποφασίζουμε:
Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ., ειδικότη−

τας ΩΡΛ, του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ − ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», 
όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123764 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012), μεταφέ−
ρεται με την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Η ΕΛΠΙΣ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής 
υπηρεσίας όπως αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ.43103 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1485/Β΄/2012) 
(με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την κατέχει).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F

    Aριθμ. Δ2/Α/21366 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουρ−

γικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/ 
16.9.2005), όπως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
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2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 «Τροποποίη−
ση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 “Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας”» 
(ΦΕΚ Α΄ 154).

3. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), 
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 221) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 247).

5. Τα άρθρα 4, 7 και 14 του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση 
της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 230), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 υπουργική απόφα−
ση «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005), όπως 
ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Ο−56177/8.10.2013 θετική γνωμοδότηση 
της P.A.Ε. για την εν λόγο τροποποίηση του Κανονισμού 
Αδειών.

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» καθώς και 
το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 13829/15.7.2013 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» 
(ΦΕΚ 1785/Β΄/24.7.2013).

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η περ. 2. του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/16570/ 
7.9.2005 απόφασης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/
Β΄/16.9.2005), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Άδεια Εμπορίας: πέντε (5) έτη.»
2. Η παρ. 1β του άρθρου 21 της ως άνω απόφασης 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας 

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

1.β) Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν 
αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχι−
στον 80 Μ3, δύνανται να προμηθεύονται το πετρέλαιο 
θέρμανσης από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών 
που κατέχουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του 
Ν. 3054/2002, προκειμένου δε να προμηθευτούν το πε−
τρέλαιο θέρμανσης καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο 
οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της αδείας τους 
στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας. Δύνανται να 
πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε πω−
λητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν απο−
θηκευτικούς χώρους 80 Μ3 είτε λιανικώς σε τελικούς 
καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές χονδρι−
κής − λιανικής δεν μπορούν να αρνηθούν τη σύναψη ή 
να καταγγείλουν τη σύμβαση προμήθειας με πωλητή 
πετρελαίου θέρμανσης λιανικής χωρίς σπουδαίο λόγο.

Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν δι−
αθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν 
μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Δύνανται να 
προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης με σύμβαση 
είτε από εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέ−
χουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002 
είτε από πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτει 
αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80 Μ3 με άδεια 
λειτουργίας. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται και θεωρείται 
στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 
10 ημερών από την σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της 
σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής 
υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση είτε 
με άλλο κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, είτε 
με άλλο πωλητή χονδρικής − λιανικής ακολουθώντας 
την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρε−
ώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση ή την 
ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ




