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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 22679/1539 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 412/39/8−1−2014 (ΦΕΚ 49/

Β΄) απόφασης που αφορά στην «Έγκριση υπερωρια−
κής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες των 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. 
για το έτος 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν .2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 

ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄)
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το αρθρ. 176 του ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/Α΄)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

4. Το υπ' αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο 
του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμο−
γή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/
2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012/2015» (ΑΔΑ: 4577Η−5ΕΤ).

5. Την αριθμ. οικ. 27129/120/13−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 2059/Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορ−
γάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Την υπ' αριθμ. οικ. 412/39/8−1−2014 (ΦΕΚ 49/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης κατά τις απογευματινές ώρες των υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2014».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους περίπου 1.294,00 € σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι−
κού Δυναμικού οικονομικού έτους 2014. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2014 στον 
ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».

8. Το με αριθμ. πρωτ. 56792/2−7−2014 έγγραφο του 
Ο.Α.Ε.Δ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 2099/32/
1−7−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΑΕΔ.

9. Το υπ' αριθμ. 679/29−11−2013 έγγραφο του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επει−
γουσών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών, 
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργητικών και 
παθητικών πολιτικών απασχόλησης προς αντιμετώπιση 
της ανεργίας, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του Οργανισμού 
στα πλαίσια του re¬engineering.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. αναληφθησών υποχρεώσεων 
1548/10−7−2014 απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά την 
ανάληψη δέσμευσης, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθμ. οικ. 412/39/8−1−2014
(ΦΕΚ 49/Β΄) κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά 
στην «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
απογευματινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2014», ως εξής:

«1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανά−
γκες που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση έξι 
(6) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απασχο−
λούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και εγκρί−
νουμε την υπερωριακή απασχόλησης τους για το έτος 
2014 κατά τις απογευματινές ώρες και έως της 22ης 
νυκτερινής ώρας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Είναι δυνατή η αύξηση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας του δευτέρου εξα−
μήνου μέχρι τις εκατόν πενήντα ώρες (150) κατ' άτομο 
με ισόποση μείωση του πρώτου εξαμήνου.»

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F
   Αριθμ. 24377/1631 (2)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως

Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καβάλας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

2. Το 03/27−06−2014 αντίγραφο πρακτικού της Διοικού−
σας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας σχετικά με 
τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας, το οποίο μας 
εστάλει με το υπ' αριθμ. 04/08−07−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 01/26−6−2014 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας, σύμ−
φωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. 
Λιμένος Καβάλας που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου 
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καβάλας και 
τη διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του 
Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας, μετά την ολοσχερή εξόφληση 

των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσε−
ων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς 
απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές 
και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους 
στο Κ.Α.Φ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου 
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και 
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία 
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, 
μέχρι ισχύος του ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και 
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ 
αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το 
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση 
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό 
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το 
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά 
στα γραφεία του ΚΑΦ Λιμένα Καβάλας. Υφιστάμενες 
μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζη−
μίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κα−
βάλας επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω 
ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών 
απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση από 
την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
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   Αριθμ.: 14815 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/ 2.7.2014 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορι−
σμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα κατα−
χώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού,

2. της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄ 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερησίων και εβδο−
μαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου,

3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

4. του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση του με το π.δ. 73/2011 (Α΄ 178),

5. του Άρθρου Έκτου, παρ. 4 του ν. 3839/2010 «Σύ−
στημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδι−
κού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 51),

6. των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του 
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−
ϋεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112 − Διορθ. Σφαλμ. 
Α΄ 122), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με το π.δ. 
171/1994 «Τροποποίηση του Οργανισμού της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 108), με το π.δ. 137/1996 
«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουρ−
γείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 107), με το π.δ. 163/1997 
«Για την οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Δ/
νσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) 
του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
τη στελέχωση της και τα ειδικά προσόντα του προ−
σωπικού της» (Α΄ 144), με το π.δ. 82/1998 «Τροποποίηση 
Π.Δ. υπ' αριθ. 137/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 
74), με το π.δ. 11/2003 «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» 
(Α΄ 7), με το ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία 
των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου 

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις 
για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (Α΄ 
178), με το π.δ. 23/2004 «Τροποποίηση Οργανισμού του 
Υπουργείου Τύπου και MME και αναδιοργάνωση Υπηρε−
σιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» (Α΄ 16) και 
με το π.δ. 122/2009 «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων−
Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 
Μεταφραστών−Διερμηνέων και ΔΕ15 Τεχνικός» (Α΄ 153),

8. του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,

9. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτυλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωϋυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154),

10. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Με−
τονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή 
των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπη−
ρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 178),

11. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),

12. του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134),

13. της υπ' αριθ. Υ462/17.06.2014 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β΄ 1634).

ΙΙ. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθ. 68/27.1.2013 της Δ/
νσης Εποπτείας Εντύπων και επαγγελματικών Οργα−
νώσεων.

III. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 13166/17.7.2014, 13202/17.7.2014, 
13208/17.7.2014, 13319/18.7.2014, 13432/18.7.2014, 13561/ 
21.7.2014, 13568/21.7.2014, 13717/23.7.2014, 13969/28.7.2014, 
14054/29.07.2014, 14281/31.07.2014 αιτήσεις θεραπείας.

IV. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. 
12179/2.7.2014 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερησίων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β΄ 1893/11.7.2014), εντάσ−
σοντας στους αντίστοιχους πίνακες των εφημερίδων που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου και τις παρακάτω εφημερίδες των 
οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ  
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