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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12/102348/Β3
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30−8−2011
(Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.
4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
β) Του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλη−
σιαστικής Εκπαίδευσης» (Α΄14).
γ) Του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005−Α΄ 98).
ε) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄143), το π.δ. 98/2012
(Α΄160) και το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).

στ) Του π.δ. 89/2014 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄134).
ζ) Τις υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30−6−2010 υπουργικής
απόφασης «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι−
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων
εκδοτών» (Β΄957).
η) Της υπ’ αριθμ. Φ.12/83556/Β3/22−8−2011 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22−8−2008
(Β΄327) κοινής υπουργικής απόφασης για τη “Συγκρότηση
Επιτροπής Κοστολόγησης Πανεπιστημιακών Συγγραμμά−
των”, όπως ισχύει.» (Β΄1681).
θ) Της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30−8−2011 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστο−
λόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων
και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» (Β΄ 1915), όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. Φ.12/93262/Β3/13−8−2012
κοινής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυση βιβλιοθηκών
Α.Ε.Ι.− μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμ−
μάτων και λοιπές διατάξεις κοστολόγησης» (Β΄2377).
ι) Της υπ’ αριθμ. Υ48/2−7−2012 Απόφασης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
Φ.12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής από−
φασης, ως εξής:
(α) Αιτήσεις κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων υπο−
βάλλονται από τους εκδότες αποκλειστικά κατά το χρο−
νικό διάστημα από τη λήξη της περιόδου καταχώρισης
στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» των συνολικών
καταλόγων διδακτικών συγγραμμάτων από τις οικείες
Γραμματείες των Τμημάτων ή των Προγραμμάτων Σπου−
δών μέχρι και: i) τις 30 Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση
που αυτά διανέμονται κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους και ii) τις 28 Φεβρουαρίου, στην πε−
ρίπτωση που αυτά διανέμονται κατά το εαρινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους.
(β) Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης κοστολόγη−
σης εντός των οριζόμενων στο εδάφιο (α) προθεσμιών
δεν θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και διανομής
των διδακτικών βιβλίων εντός του ακαδημαϊκού έτους.
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(γ) Ειδικά για τα διδακτικά βιβλία τα οποία διανεμή−
θηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και προγε−
νέστερα, οι εκδότες οφείλουν να υποβάλλουν αιτήσεις
κοστολόγησης τους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 3332.2/2.2014
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 3332.2/03/13/21−08−2013 απόφα−
σης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της
δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου
αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με
αυτήν» (Β΄ 2129).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2932/2001 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις” (Α΄ 145), όπως ισχύει, και ιδίως της παραγρά−
φου 2 του άρθρου τετάρτου και των άρθρων τρίτου,
τετάρτου, τετάρτου α΄ και εβδόμου,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργή−
σεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ισχύει,
δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ε) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
στ) των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Η αριθ. 3332.2./03/13/21−08−2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και
των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του
περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυπο−
βάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129), τροποποιείται εν μέρει
ως εξής:

α) τo άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Για τη δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού
πλοίου, επιβατηγού ή φορτηγού, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων τέταρτου, τέταρτου α΄ και έβδομου του
ν. 2932/2001, όπως ισχύει, υποβάλλεται στις αρμόδιες
κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου δήλωση δρομολόγησης πλοίου συμπληρω−
μένη σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα από−
φαση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
Δήλωση Δρομολόγησης Πλοίου, συνοδευόμενη από τα
υποδείγματα Ι «στοιχεία προσδιορισμού πλοίου», ΙΙ «πί−
νακας ετήσιων δρομολογίων» καθώς και τα αναγκαία,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 4
και στους χρόνους που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση».
β) η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου
2, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει».
2. Το υπόδειγμα ΙΙΙ της απόφασης της παραγράφου
1 καταργείται.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της παραγράφου 1.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 001/4076/Αρ. Σχεδ. 831
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Φ.001/7274/Σχ. 1403/18.10.2013
(ΦΕΚ 2758/ τ. Β΄, 30−10−2013) «περί Διαπίστωσης Αυτο−
δίκαιης Κατάργησης Κενών Οργανικών Θέσεων Πολι−
τικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δι−
καίου του Φορέα Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (ΝΠΔΔ), κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄).
β. Της παρ. 8θ του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14 Α΄).
γ. Τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Ιδρύματος.
δ. Τις διατάξεις του π.δ. 429/1993 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ» (ΦΕΚ 182/Α/06−10−1993), διαπιστώνουμε
α. Την αυτοδίκαιη κατάργηση πενήντα έξι (56) κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπο−
νται από τον οικείο οργανισμό του Φορέα ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ., όπως αναλυτικά προσδιορίζονται
κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
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Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών
θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.
γ. Η απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ. 001/7274/Σ.1403/18.10.2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2758/τ. Β΄/30.10.2013, από δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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