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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    Δ6 1044950 ΕΞ 2012 (1)
Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπη−

ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οι−
κονομικών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως έχει τροπο−

ποιηθεί, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 
των ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄66).

β) Του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

γ) Του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 284/1988 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών 
……….’’» (Α΄128), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθε−
ωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής 
Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιορ−
γάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄128), όπως ισχύει.

ζ) Της αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26.01.2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών: i) Οικονομικών 
και ii) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄659). 

2. Τις ανάγκες που επιβάλλουν τη λειτουργία της Δι−
εύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, 
με σκοπό την άμεση διερεύνηση: i) φαινομένων χρημα−
τισμού − δωροδοκίας των υπαλλήλων της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, μετά από αυτόφωρη 
σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων − διακρι−
βωμένων καταγγελιών, και ii) ιδιαίτερα σοβαρών υπο−
θέσεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια 
εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από 
την Οικονομική Επιθεώρηση στην Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και 
τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων της περιουσιακής 
κατάστασης των ιδίων, ως άνω, υπαλλήλων. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των Ορ−
γανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέ−
σεων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

i) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Αθήνα), 
στις 16.04.2012 και

ii) Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Θεσ−
σαλονίκη), στις 16.05.2012.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ. 000/24/361 Σ. 92 (2)

Λύση και Κατάργηση του Ινστιτούτου Αμυντικών 
Αναλύσεων (ΙΑΑ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 4002/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 180) περί κατάργησης, συγχώνευσης και αναδι−
άρθρωσης Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 Β του 
ν. 3429/2005 (Α 314).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 320/1996 (ΦΕΚ Α΄217) «Ινστι−
τούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπ. Εθνικής Άμυνας», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 88077/6.12.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 1529) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

4. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργά−
νωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Δι−
οίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις».

5. Το γεγονός ότι η σύγχρονη αναβαθμισμένη λει−
τουργία των ενόπλων δυνάμεων με τη χρήση νέας 
τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη λειτουργία ειδικών 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων παρέχει κάθε 
δυνατότητα πρόσβασης στις αναγκαίες πληροφορίες 
για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΕΘΑ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Λύεται και καταργείται το Ερευνητικό Ινστιτούτο με 
την επωνυμία «Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων» (ΙΑΑ) 
το οποίο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, επειδή έχει εκλείψει ο σκοπός για τον οποίον 
ιδρύθηκε.

Άρθρο 2

Οι ενέργειες για τη λύση του ΙΑΑ ανατίθενται στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του και για τη 
διενέργεια όλων των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται 
προηγουμένως η λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών προσδιορίζεται και εγκρίνεται το ύψος 
της δαπάνης που απαιτείται για την εκκαθάριση και την 
τακτοποίηση των εκκρεμών οφειλών του Ινστιτούτου.

Άρθρο 3

Η κάθε μορφής κινητή περιουσία του ΙΑΑ, το σύνολο 
του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες 
και το προσωπικό του, η βιβλιοθήκη, το αρχείο καθώς 
και το σύνολο των αποθεμάτων κάθε μορφής εκδόσεων 
του παραδίδονται και περιέρχονται στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας του ΥΕΘΑ. Αρμόδιος για την παραλαβή των ανω−
τέρω ορίζεται ο Διευθυντής Υποστήριξης της ΣΕΘΑ.

Άρθρο 4

Το προσωπικό του ΙΑΑ το οποίο απαρτίζεται από τρία 
(3) άτομα και υπηρετεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου μεταφέρεται από 01.02.2012 στη Σχολή 
Εθνικής Άμυνας του ΥΕΘΑ.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του βαρύνει από 01.02.2012 την 
υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίον μεταφέρονται.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 10846/ΕΥΣ 1973 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3.9.2010 (ΦΕΚ 

1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης περί της Σύστα−
σης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επω−
νυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία σ) Εσωτε−
ρικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, και συγχώνευσης των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με−
ταφοράς στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματει−
ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

4. Το Π.Δ. 22/2012 (ΦΕΚ 47/Α΄/7.3.2012) περί διορισμού 
Υπουργών και Υφυπουργού.

5. Την υπ’ αριθμ. 12966/19.3.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας» (ΦΕΚ 810/Β΄/19.3.2012).

6. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) −όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 και ισχύει− και ειδικότερα 
τα άρθρα 4 και 24 αυτού.
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7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
26 αυτού.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 για το Ευρωπαϊκά Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1783/1999.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γιο 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και 
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακίου 
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονά−
δα σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.

12. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR16UNS001).

13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας − Θράκης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας − Στερεός Ελλάδος − Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441/5.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Δυτικής Ελλάδος − Πελοποννήσου − Ιονίων Νή−
σων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/Β΄/
29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση 
(αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων».

20. Την υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3.9.2010 (ΦΕΚ 1388/
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Τα−
μείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 44915/ΕΥΣ 6091/4.10.2010 (ΦΕΚ 1607/Β΄) 
όμοιά της και ισχύει. 

21. Την υπ’ αριθμ. 1057/0051/20.7.2011 Κοινοποίηση 
έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου της 
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3.9.2010 
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης περί της 
Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με 
την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA» ως ακο−
λούθως:

Τα άρθρα 1 παρ. 2, 2 παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ 35996/
ΕΥΣ 5362/3.9.2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής από−
φασης αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου

2. Για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κε−
φαλαίου) JESSICA το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) καταβάλλει προς την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατά τα προβλεπό−
μενα στο άρθρο 44 παρ. 2γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1083/2006, το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα 
οκτώ εκατομμυρίων (258.000.000,00) ευρώ. Το ανωτέ−
ρω ποσόν, που τηρείται σε λογαριασμό της Τράπεζας 
της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων 
του ΠΔΕ για το έτος 2010, συνολικού ποσού διακοσίων 
πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (258.000.000,00) ευρώ από 
τη ΣΑΕ 224/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) σε έντοκο τραπεζικό λο−
γαριασμό, επ’ ονόματι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−
δύσεων και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6,1 της Σύμβασης 
Χρηματοδότησης για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας 
JESSICA στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Αποφάσεις ένταξης πράξεων

που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου

2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηματοδοτούνται από 
τη ΣΑΕ 224/8. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρ−
μογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εκτελεί καθή−
κοντα Διαχειριστικής Αρχής για τις ανωτέρω πράξεις 
και μεριμνά για την καταχώρηση των στοιχείων της 
παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφορι−
ακό Σύστημα.

Άρθρο 3
Διάθεση πιστώσεων από το ΠΔΕ στο Ταμείο
Χαρτοφυλακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων

2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας 
για την εκτέλεση της ΣΑΕ 224/8, του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ).»

Τα λοιπά άρθρα της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3.9.2010 
(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν ως 
έχουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθ. 13390 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51949/2010 υπουργικής από−

φασης «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρ−
μογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερεια−
κών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1925 Β) .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 «Χωροταξικός 

σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 207Α).

− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α).

− Την με αρ. 2877/7.10.2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).

− Το Π.Δ. 189/5.11.2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α/15.4.2010).

− Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπλήρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011).

− Την απόφαση του Πρωθυπουργού αρ. Υ12/2011 «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη» (ΦΕΚ 2740 Β/25.11.2011).

− Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποποιούμε την ΥΑ αρ. 51949/2010 «Παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών 
και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδια−
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1925 Β), ως εξής:

1. Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 2 της απόφασης, 
με την προσθήκη του εξής εδαφίου, που τίθεται μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Ειδικά για την αξιολόγηση της εφαρμογής των Ει−
δικών Πλαισίων που αφορούν τη χωρική διάρθρωση 
ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριο−
τήτων εθνικής σημασίας, όπως και τη χωρική διάρθρωση 
των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και δι−
οικητικής υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση 

τα δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και 
τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινο−
τομίας, είναι δυνατό να συστήνονται ομάδες εργασίας 
μόνο των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (πρώην Εθνικής Οικονομίας), και των αρ−
μόδιων για τους ως άνω τομείς Υπουργείων».

2. Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 2 της απόφασης, 
με την προσθήκη του εξής εδαφίου, που τίθεται μετά 
το πρώτο εδάφιο:

«Κάθε ομάδα εργασίας είναι δυνατό να συνεδριάζει 
κατά υποομάδες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη 
φύση του προς εξέταση αντικειμένου».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

     Στην περίληψη της υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 112340/15766/8.7.2009 
απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία δημο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1471/21−07−2009 (τ.Β΄), διορθώνεται 

το εσφαλμένο «ΚΩΤΣΙΝΗ» στο ορθό «ΚΟΤΣΙΝΗ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

F
(6)

      Στην αριθ. 3122.1/2194/14/22496/10−2−2012 κοινή απόφα−
ση των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246/Β/10.2.2012 
με την οποία ανακαλείται η αριθ. 1241.2194/5/22469/
1.12.1995 όμοια με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια εγκα−
τάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, 
Ν. 3752/2009 γραφείου της εταιρείας INTERNATIONAL 
SIGHTSEEING CO S.A. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ, γίνονται 
οι ακόλουθες διορθώσεις

α) «Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο αριθμός 
της απόφασης που ανακαλείται, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο  1241.2194/5/22496/1−12−1995,
στο ορθό  1241.2194/5/22469/1−12−1995».
β) «Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάκλησης 

διορθώνεται:
από το εσφαλμένο  3122.1/2194/14/22496/10−2−2012,
στο ορθό  3122.1/2194/14/22469/10−2−2012»

  (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)  
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