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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/72058/0022 (1)
  Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ενός χει−

ριστή ελικοπτέρων (κυβερνήτη−συγκυβερνήτη) της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−

2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

1.2. Του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010).
1.3. Του Ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α΄/25−5−1998) «Ανάθεση 

της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλ−
λες διατάξεις».

1.4. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1995, το οποίο προ−
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ 
Α΄/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του 
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14−3−1997).

1.5. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (ΦΕΚ 5/Α΄/17−1−1991) όπως 
κωδικοποιήθηκαν με εκείνες του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99 
Α΄/16−6−1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.».

1.6. Την αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012) απόφαση 
του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα.

2. Με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/43/12334/15−06−2012 
απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της 
παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.33/06 εγκρίθηκε η 
πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, στο Αρχηγείο Πυροσβε−
στικού Σώματος.

3. Την ανάγκη μετακίνησης του χειριστή για εκτέλεση 
υπηρεσίας, εκτός έδρας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
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γεγονότων όπως κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση, για 
επιτήρηση δασικών περιοχών κ.λπ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.467,50 € για 
το 2013 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και θα 
βαρύνει την πίστωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος (ΚΑΕ 0716 και Ε.Φ.43−120), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των κατ’ έτος επιτρεπομέ−
νων ημερών εκτός έδρας κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα 
(60) για τον χειριστή ελικοπτέρων (κυβερνήτη − συγκυ−
βερνήτη) της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων που απασχο−
λείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
(2)

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 213723/ΥΠΕ/1/383/Ν. 2601/98/
19.11.2002 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, με την οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 2601/1998 επένδυση της εταιρείας «ΟΜΙ−
ΛΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ−
ΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 

 Με την υπ’ αριθμ. 36215/ΥΠΕ/1/383/Ν. 2601/1998/22.8.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Ν. 3908/2011, άρθρο 11, παρ. 4 περ. α και 
παρ. 5 περ. α και άρθρο 16, παρ. 1 και παρ. 2 περ. ε) 
ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 213723/ΥΠΕ/1/383/Ν. 2601/1998/ 
19.11.2002 υπουργική απόφαση υπαγωγής, στις διατάξεις 
του Ν. 2601, επένδυσης (ίδρυση μονάδας παραγωγής 
κεραμεικών ειδών στο Κουτσοπόδι Αργολίδας) της της 
εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 
λόγω αθετήσεων των υποχρεώσεων υπαγωγής, του 
άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, που αφορούν:

1. Μη τήρηση του όρου της υπαγωγής που αφορά 
στον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης, όπως προσ−
διορίζεται στο άρθρο 9, παρ 3 του Ν. 2601/1998, και 
αναγράφεται στο άρθρο 3 της εγκριτικής απόφασης, 
εφόσον ο φορέας της επένδυσης ενώ είχε συνάψει με 
την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» σύμβαση σύστασης ενε−
χύρου του υπολοίπου της επιχορήγησης (β΄, γ΄ και δ΄ 
δόσεις), απέκρυψε το γεγονός αυτό από την διοίκηση 
και παρέλαβε ο ίδιος την επιχορήγηση.

2. Διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της 
επένδυσης και παύση της λειτουργίας της επιχείρησης 
δύο χρόνια και εννέα μήνες μετά την δημοσίευση της 
απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης, εφόσον ο φορέας της επένδυσης εξέδωσε 
τελευταίο ισολογισμό στις 31.12.2010 και έχει κηρυχθεί 
απο το Πρωτοδικείο Αθηνών κατόπιν αίτησής του και 
δήλωσης παύσης πληρωμών σε κατάσταση πτώχευσης 
με ορισθείσα ημέρα παύσης πληρωμών στις 11.2.2011.

Η καταβληθείσα επιχορήγηση ποσού ενός εκατομ−
μυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξήντα 
ενός ευρώ (1.487.061 €) επιστρέφεται έντοκα με την 
διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Το ύψος της οφειλής προς το Δημόσιο της εταιρείας 
«ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με δ.τ. 
«ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ» ή «HELIOU GROUP», ΑΦΜ 099364785 
ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών συνυπολογιζομένων και των νομίμων 
τόκων μέχρι την 15η Αυγούστου 2013, ανέρχεται στο 
ύψος των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά 
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ (2.237.637 €).

Μετά την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας 
απόφασης στο ΦΕΚ θα συνταχθεί χρηματικός κατάλο−
γος ο οποίος θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στον 
χρηματικό κατάλογο θα αναγραφεί το ποσό της κύριας 
οφειλής ύψους 1.487.061 €, οι επιβαρύνσεις από νόμι−
μους τόκους από 29.7.2005 (εκταμίευση της 1ης δόσης 
της επιχορήγησης) μέχρι 15.08.2013 ύψους επτακοσίων 
πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 
(750.576 €) καθώς και οι επιβαρύνσεις από νόμιμους 
τόκους για το χρονικό διάστημα από 16.08.2013 μέχρι 
την ημερομηνία σύνταξης του χρηματικού καταλόγου.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
(15.2.2013, 588η συνεδρίαση και 13.6.2013, 590η συνεδρί−
αση) του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004 (άρθρο 41 
παρ. 4 του Ν. 4072/2011).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 42428/1042 (3)
Ρύθμιση Θήρας λαγού και αγριοκούνελου στον Ν. Δωδ/σου

για τις κυνηγετικές περιόδους 2013−2014, 2014−2015, 
2015−2016.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2013−2014» (ΦΕΚ 1850/Β΄/2013).

2. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 
«περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 90/Α΄/1993) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το υπ’ αριθ. 143/23−12−2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/2010) Π.Δ. 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

6. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 50524/5097/30−10−2012 (ΦΕΚ 
3243/Β΄/5−12−2012) απόφαση της Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιο−
δότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της 
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Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προ−
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».

7. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων 
Ν. Δωδ/σου.

8. Την σύμφωνη εισήγηση του Γραφείου Θήρας Ιχθυο−
πονίας και Δασικής Αναψυχής της Δ/νσης Δασών Δωδ/
σου, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) και 
του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις τρεις 
(3) κυνηγετικές περιόδους δηλαδή 2013 − 2014, 2014 − 
2015, 2015−2016 ως εξής:

1. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου 
(Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 
εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζουμε δε το 
κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδο−
μάδα δηλαδή Τετάρτη − Σάββατο − Κυριακή και ορίζουμε 
μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) 
αγριοκούνελα.

2. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κά−
λυμνο.

3. Απαγορεύουμε τη θήρα του αγριοκούνελου στη 
νήσο Αγαθονήσι.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 14 Αυγούστου 2013

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

F
(4)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/449/Π07/5/00322/
Ε/Ν. 3299/2004/24−09−2009 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγω−
γή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΟΣ−ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩ O.E.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κό−
στους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας μονάδας. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/12736/593/ Π07/5/00322/Ε/ Ν. 3299/
2004/25−07−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/449/Π07/5/00322/
Ε/Ν. 3299/04/24−09−2009 (ΦΕΚ Β΄/2240/19−10−2009) από−
φαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της 
επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ—
ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩ O.E.» που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. 
Νεγάδων, Δ. Τύμφης, Ν. Ιωαννίνων και αναφέρεται στην 
Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδος τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων 3* και εγκρίνεται η οριστικοποίηση του 
κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος € 269.960,00, 
αντί του ποσού 381.000,00 € που ορίστηκε στην από−
φαση υπαγωγής, με επιχορήγηση 53,00% ήτοι ποσόν 
€ 143.078,80 αντί του ποσού 201.930,00 και ίδια συμμετο−
χή 30,50% ήτοι ποσόν € 82.344,71 και τραπεζικό δάνειο 
€ 44.536,49 ήτοι ποσοστό 16,5%. Ο συνολικός αριθμός 
των θέσεων απασχόλησης (νέων) θα είναι μηδέν (0) που 
αντιστοιχούν σε 0− Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 25−07−2013.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι € 42.113,80.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βά−
σει του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (με−
ταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−11) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερει−
ακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 1419/4/21−8−2013 (5)
Εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ−

γανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε όργανα του 
οργανισμού .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

   Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4169/1961, Περί Γε−

ωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/2010) περί 
«Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 
194/Α΄/2010) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες».

5. Την υπ’ αριθμ. Φ. 10034/22823/1318/26−7−2013 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 361/
30−7−2013.

6. Το Εισηγητικό Σημείωμα του Κλάδου Οικονομικών 
Υπηρεσιών− Τμήμα Δ1 Λογιστηρίου με αρίθ. 798/Ζ2/
08−08−2013.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΓΑ έτους 2013.

8. Την Εισήγηση και τις γνώμες του Προέδρου−Διοι−
κητή και των μελών του Δ.Σ., αποφασίζει:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ ως κύριος διατά−
κτης εξουσιοδοτεί τα παρακάτω όργανα του Οργανι−
σμού να ασκούν αρμοδιότητες διατάκτη του ΟΓΑ, και να 
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του ΟΓΑ, να προσδιορίζουν τις 
απαιτήσεις σε βάρος των και να υπογράφουν αποφά−
σεις ανάληψης υποχρεώσεων:

• Ο Διοικητής του ΟΓΑ ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ για 
όλες τις δαπάνες του Οργανισμού ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως, τον 
Διοικητή του ΟΓΑ αναπληρώνει ο Υποδιοικητής ΜΙΧΑΗΛ 
Γ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ.

• Ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ για 
όλες τις δαπάνες του Οργανισμού μέχρι 1.000.000 €.

• Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικών Υπηρεσι−
ών για όλες τις μικροδαπάνες των ταμείων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υποκαταστημά−
των του Οργανισμού.
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Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως τον 
Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικών Υπηρεσιών ανα−
πληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ επιφυλάσσεται 
να ασκεί κατά την κρίση του οποιαδήποτε από τις πα−
ραπάνω αρμοδιότητες καθώς και όσες παραπέμπονται 
σ’ αυτό από το Διοικητή του Οργανισμού.

III. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο−Διοικητή να επικυρώσει 
τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

   Στην επαναδημοσίευση της αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/72/οικ. 
19644/10.7.2013 (Σχετικό 15401/30.5.2013) απόφασης του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1898/
τ.Β΄/1.8.2013, στη σελίδα 26649, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 
575/Γ΄/22.7.2013»,

στο ορθό: «*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 757/
Γ΄/22.7.2013».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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