
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση απόφασης για την εξίσωση λογαριασμών 
υπολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του 
ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52).

2 Ανακατανομή κενών θέσεων εκπαιδευτικού προ-
σωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ).

3 Καταλογισμός Φ.Π.Α. και πολλαπλού τέλους για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση στους: 
α) RASHED ή RASHEED (επων) KHLEEL ή KHLLEEL 
(ον) του JALAL και της KADRYIA ή KANDRIA. 
β) Π. Σ. του Ν.

4 Λύση επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Απο-
χέτευσης Νισύρου του Νομού Δωδεκανήσου.

5 Καθορισμός χρόνου έναρξης της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του Τμήματος Απονομής Παροχών 
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και Ενδίκων Μέσων, 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΓΑ Θεσσαλίας, 
με έδρα τη Λάρισα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 2/40456/ΔΛΔ (1)
Έκδοση απόφασης για την εξίσωση λογαρια-

σμών υπολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 

του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 21 και 159 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 143/ 
28-6-2014).

2. Το άρθρο 38 παρ. 5 του Κώδικα Νόμων για το Ελε-
γκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52).

3. Την με αριθμό 61112/735/14-05-1976 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με αριθμό 2/18138/Β0024/29-05-2008.

4. Την γνωμοδότηση της 3ης Γενικής Συνεδρίασης 
της 16ης Μαρτίου 2016 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

5. Την με αριθμό Υ29 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό» (ΦΕΚ 2168/9.10.2015 Β’).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την διαγραφή των διαφορών που προ-
κύπτουν κατά τον έλεγχο των μηνιαίων λογαριασμών 
των δημοσίων υπολόγων, είτε σε χρέωση είτε σε πίστω-
ση αυτών, και δεν υπερβαίνουν συνολικά κατά μήνα το 
ποσό των πενήντα (50) ευρώ ή επί ετησίων λογαριασμών 
το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, χωρίς την έκδο-
ση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 
155 του π.δ. 1225/1981 οικείων φύλλων χρέωσης και 
πίστωσης.

Για την εξίσωση των λογαριασμών συντάσσεται οί-
κοθεν από τους αρμόδιους Επιτρόπους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αναλυτική κατάσταση χρεώσεως ή πιστώ-
σεως των υπολόγων στην οποία σημειώνονται τα ποσά 
που διαγράφονται ανά τίτλο είσπραξης ή πληρωμής, ο 
αριθμός και η ημερομηνία των τίτλων, στους οποίους 
διαπιστώνονται οι διαφορές, η επωνυμία του λογαρια-
σμού, στον οποίο αφορά ο τίτλος, η εκδούσα υπηρεσία 
καθώς και το συνολικό ποσό του τίτλου αυτού. Αντίγρα-
φο της κατάστασης αυτής, η οποία υπογράφεται από τον 
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποστέλ-
λεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με 
το άρθρο 156 του π.δ. 1225/1981.

Β. Εγκρίνουμε την διαγραφή των διαφορών που προ-
κύπτουν κατά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των 
απολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
καθώς και των ειδικών λογαριασμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση β’ του ν. 4129/2013 είτε 
σε χρέωση είτε σε πίστωση αυτών, και δεν υπερβαίνουν 
τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Η διαγραφή των διαφορών αυτών και η εξίσωση των 
ανωτέρω λογαριασμών και απολογισμών γίνεται κατόπιν 
σχετικής περί τούτου αναφοράς στις πράξεις των αρμο-
δίων Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες 
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αποφαίνονται για την ορθότητα ή μη των λογαριασμών 
των υπολόγων αυτών.

Γ. Εγκρίνουμε την κατάργηση της απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών με αριθμό 61112/735/14.05.1976 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 2/18138/Β0024/ 
29.05.2008.

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.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2901.3/38953/2017 (2)
Ανακατανομή κενών θέσεων εκπαιδευτικού προ-

σωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 

(ΑΕΝ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 54 ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-

ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 174 Α’),

β. του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση 
της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 
Α’), που αντικατέστησε το ν. 2638/1998 «Οργάνωση και 
λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης... και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 204 Α’) και τις τροποποιήσεις του,

γ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α’),

δ. του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98 Α’),

ε. της παρ. 27 του άρθρου 77 του π.δ. 103/2014 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α’),

στ. του π.δ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20 Α’),

ζ. του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» 
(ΦΕΚ 114 Α),

η. του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 116 Α’),

θ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»,

ι. του π.δ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 210),

ια. της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168 Β’).

2. Την αριθμ. Φ. 214.1/2014/Σχ. 11685 Α’/27-10-2014 
απόφαση ΥΝΑ (ΦΕΚ 2993 Β’)«Κατανομή οργανικών θέ-
σεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Την αριθμ. 2901.3/28064/2016/31-03-2016 από-
φαση ΥΝΑΝΠ «Μετατροπή θέσεων εκπαιδευτικού προ-
σωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)». 
(ΦΕΚ 1013 Β’).

4. Την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Τα αριθμ. 2800.1/4128/2017/18-01-2017 και 2800.1/ 
6821/2017/27-01-2017 εισηγητικά σημειώματα ΓΔΟΥ.

6. Η αριθ. Φακ.: 2811.23/106543 /15-12-2016 απόφα-
ση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ (Α/Α: 1054 Βιβλί-
ου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: 
62ΒΝ4653ΠΩ-ΞΟΦ).

7. Η αριθ. Φακ.: 2811.23/106544/15-12-2016 απόφα-
ση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ (Α/Α: 1056 Βιβλίου 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: Ω49Ζ-
4653ΠΩ-ΠΩ2).

8. Η αριθ. Φακ.: 2811.23/106545/15-12-2016 απόφα-
ση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ (Α/Α: 1057 Βιβλίου 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: Ω47Ζ-
4653ΠΩ-4ΣΠ).

9. Η αριθ. Φακ.: 2811.23/106260/15-12-2016 απόφα-
ση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ (Α/Α: 1079 Βιβλί-
ου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: 
65ΘΨ4653ΠΩ-ΘΚ3).

10. Η αριθ. Φακ.: 2811.23/106547/15-12-2016 από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ (Α/Α: 1062 Βιβλί-
ου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: 
7ΓΨ54653ΠΩ-2ΚΞ).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 17.900,00 ευρώ περίπου ετη-
σίως. Για το τρέχον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη 
ανέρχεται στα 11.900,00 ευρώ περίπου και θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της κατηγορίας 0200 
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Ειδικός Φορέας 41-140). Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα αντιμετωπι-
σθεί στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων δαπανών που 
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προσδιορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2015-2018, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων εκπαι-
δευτικού προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ) ως εξής:

α) Δύο (02) κενών οργανικών θέσεων, βαθμίδας Κα-
θηγητή του εδαφίου (α) της παρ. 27 του άρθρου 77 του 
π.δ 103/2014 (170 Α’), στη βαθμίδα Επίκουρου Καθη-
γητή, του εδαφίου (β) της παρ. 27 του άρθρου 77 του 
π.δ 103/2014 (170 Α’).

β) Δύο (02) κενών οργανικών θέσεων, βαθμίδας Ειδικού 
Διδακτικού Προσωπικού του εδαφίου (δ) της παρ. 27 του 
π.δ 103/2014 (170 Α’), στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, 
του εδαφίου (Β) της παρ. 27 του π.δ 103/2014 (170 Α’).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(3)
Καταλογισμός Φ.Π.Α. και πολλαπλού τέλους για 

λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση στους:

α) RASHED ή RASHEED (επων) KHLEEL ή KHLLEEL 

(ον) του JALAL και της KADRYIA ή KANDRIA.

β) Π. Σ. του Ν.

Δυνάμει της αριθμ. 20/2013/10-3-2017 καταλογι-
στικής πράξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τελω-
νείου Λάρισας που εκδόθηκε την 10.3.2017 σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ίδιου νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση - 
λαθρεμπορία, χαρακτηρίστηκαν ως υπαίτιοι λαθρεμπο-
ρίας οι κάτωθι:

1. RASHED ή RASHEED (επων) KHLEEL ή KHLLEEL (ον) 
του JALAL και της KADRYIA ή KANDRIA, πρώην κάτοι-
κος Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
134027287, ο οποίος γεννήθηκε το 1978 στο ΙΡΑΚ, με 
αριθ. Διαβατηρίου G1871852.

2. Π. Σ. του Ν.
Σε βάρος των ανωτέρω καταλογίστηκε αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό του διαφυγόντος 
Φ.Π.Α. ήτοι, ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων εκατόν δε-
καεπτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (130.117,36 ευρώ) 
και επιβλήθηκε, ιδιαίτερα και αλληλέγγυα στον καθένα, 
πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας ανερχόμενο συνολικά 
σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο 
ευρώ και οχτώ λεπτά (390.352,08 ευρώ) σύμφωνα με το 

άρθρο 150 του ν. 2960/2001, πλέον τελών χαρτοσήμου 
(Τ.Χ 2%) και ΟΓΑ (0,4 %), επιμερισθέν κατά 50% στον 
RASHED ή RASHEED KHLEEL ή KHLLEEL του JALAL ήτοι 
κατά ποσό εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν 
εβδομήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (195.176,04 
ευρώ), πλέον ΤΧ (2%) και ΟΓΑ (0,4%) και κατά 50% στον 
Π. Σ. του Ν. ήτοι κατά ποσό εκατόν ενενήντα πέντε χιλιά-
δων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(195.176,04 ευρώ), πλέον ΤΧ (2%) και ΟΓΑ (0,4%).

Κατά της ανωτέρω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Λά-
ρισας εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 31537 (4)
Λύση επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Απο-

χέτευσης Νισύρου του Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργανισμός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κύρωση της από 31.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 « Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’), 
περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου 
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

8. Την οικ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο με αριθμό 11 του 
ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού 
Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των δήμων».

9. Το 78/20.02.1992 π.δ. περί σύστασης ενιαίας επιχείρη-
σης ύδρευσης - αποχέτευσης, με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νισύρου» του Δή-
μου Μανδρακίου του Νομού Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 37/Α’).
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10. Την 1704/11.12.2000 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί επέκτασης περι-
οχής αρμοδιότητας της υφιστάμενης Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Νισύρου στα δημοτικά 
διαμερίσματα Νικειών και Εμπορείου (ΦΕΚ 50/Β΄/2001).

11. Την 37/23.03.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Νισύρου περί λύσης της επιχείρησης του 
Δήμου Νισύρου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης -Αποχέτευσης Νισύρου», αποφασίζουμε:

Τη λύση της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Απο-
χέτευσης Νισύρου» στο Δήμο Νισύρου του Νομού Δω-
δεκανήσου», η οποία συστάθηκε με το 78/20.02.1992 
(ΦΕΚ 37/Α’) Προεδρικό Διάταγμα, σε εφαρμογή των δι-
ατάξεων του άρθρου 262 του ν. 3463/2006.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυ-
τής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσι-
ακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Νισύρου.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από τους ορκωτούς ελε-
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 29 Μαΐου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1531/2/25-5-2017 (5)
Καθορισμός χρόνου έναρξης της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του Τμήματος Απονομής Παρο-

χών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και Ενδίκων Μέ-

σων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΓΑ Θεσσα-

λίας, με έδρα τη Λάρισα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 53 και 73 ν. 4387/2016,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4169/1961 

«Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α’ 81/ 
1961),

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.80000/57604/15285/ 
28.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργανωτική δομή, απο-
στολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ 4318/Β΄/ 
30-12-2016),

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.10034/61554/Δ9/16455/ 
30-12-2016 (ΦΕΚ 4320/Β΄/30-12-2016) απόφασης του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την με αριθμ. 1526/2/23-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΓΑ.

6. Το υπ’ αριθμ. 18/4-4-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΓΑ 
Θεσσαλίας.

7. Το αριθ. 168/Ζ2/18-5-2017 Εισηγητικό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

κύπτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του 
ΟΓΑ.

10. Τις γνώμες του Προέδρου και των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, αποφασίζει ομόφωνα:

1) Καθορίζεται η 1-7-2017 ως χρόνος έναρξης της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Απονομής 
Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και Ενδίκων Μέ-
σων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΓΑ Θεσσαλίας, 
με έδρα τη Λάρισα, που αφορούν στη διαχείριση των 
ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων κατά αποφά-
σεων - πράξεων, των καθ’ ύλη και κατά τόπο, αρμοδί-
ων οργάνων του Οργανισμού και στη μέριμνα για τη 
διεκπεραίωση των αποφάσεων και την υλοποίηση αυ-
τών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της υπ’ 
αριθμ. Φ.80000/57604/15285/28-12-2016 (ΦΕΚ 4318/Β΄/ 
30.12.2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργανωτική δομή, απο-
στολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (Ν.Π.Δ.Δ.)».

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο-Διοικητή να επικυρώσει 
τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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