Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.05.30 09:42:02
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19071

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1348
28 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 44667/10969−23−12−2013
(ΦΕΚ 3425/Β΄/2013) απόφασης.............................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 44666/10968−23−12−2013
(ΦΕΚ 3425/Β΄/2013) απόφασης.............................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 44664/10967−23−12−2013
(ΦΕΚ 3417/Β΄/2013) απόφασης. ............................................
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. ..............................................................
3η Τροποποίηση της απόφασης για τη Σύσταση Εθνι−
κού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013 − Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ). ......
Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο
Νομό Κεφαλληνίας. ......................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4113.311/01/2013 απόφα−
σης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρό−
τυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 391/2009, Οργανι−
σμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο
Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την
υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρεί−
ες αυτών» (Β΄ 3049). .....................................................................
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας να υπογράφουν οι
Πρόεδροι των Τμημάτων τα Παραρτήματα διπλώ−
ματος που εκδίδονται στην ελληνική και στην αγ−
γλική γλώσσα. ...................................................................................

1
2
3
4

5
6

7

8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15653/3995
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 44667/10969−23−12−2013
(ΦΕΚ 3425/Β΄/2013) απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α΄/1989 και όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/Δ1/
1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/2−9−98 και το Π.Δ. 136/99
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν. 4144/2013.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 άρθρου 18 παράγραφος
5.α (ΦΕΚ Α΄ 267/03−12−2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ−
θρο 17 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5−8−2011).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107 Α΄).
10. Την υπ’ αριθμ. οικ.27129/120/23−8−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση
και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β΄/2013).
11. Την απόφαση 5942/12 (ΦΕΚ Β΄ 483 28−02−2014) Περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων....
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή η προκα−
λούμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη που
αναφέρεται στο προοίμιο, στο σημείο 10 της απόφασης
μας 44667/10969 (ΦΕΚ Β΄ 3425/31−12−2013).
13. Τις αναλήψεις δαπανών στους ΚΑΕ 0511 και 0512
του φορέα 33/120 με αριθμούς 935/299 και 936/300 της
14−01−2014 με ΑΔΑ ΒΙΨ6Λ−ΝΒ8 και ΒΙΨ6Λ−ΖΚΦ αντιστοί−
χως.
14. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων
εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ−
σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη−
ριότητας λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις
ημέρες της εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια,
Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας« Μεταφορικά Μέσα κ.λπ.
προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων
της Εργατικής Νομοθεσίας, από Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του
Σ.Ε.Π.Ε, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης ερ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 4642/Α312
(6)
Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
στο Νομό Κεφαλληνίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 28.7.78 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλά−
δος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε
με τον Νόμο 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7.2.79).
2. Την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ σεισμών 1981» που κυρώθηκε με τον Ν. 1190/
81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.81) και ειδικότερα την παρ. 5 του
δεύτερου άρθρου του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Το άρθρο 129 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρε−
σιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις
Περιφέρειες» του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216 Α΄/11.10.2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις (Α΄ 267).
5. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.04.2005)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 24.000 € πε−
ρίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία
για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 16.000 € περίπου. Η
εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί τόσο για το τρέχον
έτος όσο και για τα επόμενα έτη από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Φορέας 994−10, Ειδικός φορέας 071− Κ.Α.Ε. 0813, 1111,
0869, 1329, 1711, 1231, 1232 και 1699).
7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.06.12)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα−
τάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/25.06.13).
8. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/25.06.2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου
(1628/B/1.7.2013) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ385/2013 όμοια (2164/B/30.82013).
10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
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Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/9.7.2012).
11. Τη με αρ. πρωτ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ.
10/Β΄/8.1.2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής
των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στις Απο−
κεντρωμένες Διοικήσεις.
12. Τη με αρ. πρωτ. 628/Α325/05.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β΄/
07.02.14) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με
θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κε−
φαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το
σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».
13. Τη με αρ. πρωτ. 986/Α325/7.2.2014 (ΦΕΚ 257/Β΄/
07.02.14) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με
θέμα «Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό
της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες
Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ 987/Α36/7.2.2014 (ΦΕΚ 257/Β΄/
07.02.14) κοινή απόφαση του Αναπλ.Υπουργού Οικονο−
μικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
«Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη
δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν
από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».
15. Τη με αρ. πρωτ. οικ/7235/Α311/16.09.2008 (Φ.Ε.Κ. 1997/
Β΄/26.09.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχε−
τικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/
Β΄/30.12.2011) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης
των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κατα−
στροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση)
και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 1578/Α321/21.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 456/
Β΄/25.2.2014) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή,
αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo
σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης».
18. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 4212/Β11/2.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2661/
Β΄/18.10.2013) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων
Έργων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτι−
κών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής
κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί
βλάβες από σεισμό».
19. Τη με αρ. πρωτ. 1455/ΣΤ8/20.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 455/Β΄/
25.2.2014) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έρ−
γων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών
απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης
κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί
βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών
επισκευής».
20. Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εκτε−
λεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων
από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
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της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προς τούτο είναι
αναγκαία η ίδρυση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλή−
κτων στην Κεφαλονιά για την άμεση εξυπηρέτηση των
πολιτών.
21. Το γεγονός ότι προς εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 129 του Ν. 4199/13 μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε
από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατάλληλο και
έμπειρο προσωπικό των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. αρμοδιότη−
τας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη
λειτουργία των εν λόγω Τομέων και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στις
υπουργικές αποφάσεις σύστασής τους.
22. Την υπ’ αριθμ. 41586/3819/1.4.2014 βεβαίωση περί
δέσμευσης σχετικής πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ1Φ−Ι0Χ).
23. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194) και τις με αρ. πρωτ. 58525/5178,
58526/5179, 58527/5180, 58528/5181, 58529/5182, 58531/5183,
58532/5184 και 58533/5185 της 9ης Μαΐου 2014 αποφά−
σεις με τις οποίες δεσμεύτηκαν συνολικά 16.000 € για
τα έξοδα λειτουργίας του εν λόγω Τ.Α.Σ., αποφασίζουμε:
1. Για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης
των πληγέντων κτισμάτων από το σεισμό της 26ης Ια−
νουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο−
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που οριοθετήθηκαν με
την με αρ. πρωτ. 628/Α325/5.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 257/Β΄/7.2.2014)
Κοινή Υπουργική απόφαση, συστήνουμε Τομέα Αποκα−
τάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας με έδρα
το Ληξούρι της Δημοτικής Ενότητας Παλικής του Δή−
μου Κεφαλονιάς, ο οποίος εντάσσεται στην οργανωτική
δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως Αυτοτελές τμήμα υπα−
γόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της ανωτέρω
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Οι αρμοδιότητες του Τ.Α.Σ. συνίστανται σε:
• Έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλονται για
τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης
καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθο−
ρισμό των δικαιούχων και τη χορήγηση της επιδότησης.
• Έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτιρίων λόγω των
βλαβών που έχουν υποστεί από το σεισμό, μετά από
αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού πιστωτικών
διευκολύνσεων.
• Έλεγχο των μελετών επισκευής καθώς και οι απαι−
τούμενες διαδικασίες για τη χορήγηση της Στεγαστι−
κής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή και τον έλεγχο της
προόδου εργασιών επισκευής.
• Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των
δικαιούχων Σ.Σ. για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, την
έγκριση της Σ.Σ. και τη χορήγησή της και τον έλεγχο
της προόδου εργασιών ανακατασκευής.
• Πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με όλα τα θέ−
ματα της αποκατάστασης των πληγέντων κτισμάτων.
3. Το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτι−
σμάτων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας
και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα εκτελείται
υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και το συντονι−
σμό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
(Υ.Α.Σ.), η οποία διατηρεί τις αρμοδιότητες όπως ανα−
φέρονται στις παραγράφους 3 και 4 της με αρ. πρωτ.
Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 10/Β΄/8.1.2014) κοινής

υπουργικής απόφασης και απορρέουν από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4113.311/01/2013 απόφασης
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμ−
φωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 391/2009, Οργανισμού, για την παρο−
χή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών
προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε
πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β΄ 3049).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου
39 του Ν. δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου» (Α΄ 261) όπως είχε αντικατασταθεί με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 2575/1998 (Α΄ 23) που αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του
Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
β. Του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες
των ναυτικών αρχών» σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009" (Α΄236), όπως ισχύει.
γ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄
149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄160).
δ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ε. 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), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι όροι 7.2., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. της πρότυπης συμφωνίας
της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της υπ’ αριθμ.
4113.311/01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 391/2009, Οργανισμού, για
την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρε−
σιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε

