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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ. 1122
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των
υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των
νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου
101 του του ν.2238/1994.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ−
γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24−9−2012).
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/
1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιο−
δότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω

του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης
των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών
νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολο−
γικών υπηρεσιών.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει
μεταξύ άλλων τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Β΄
1916/9.12.2010), περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλε−
κτρονικές υπηρεσίες Taxis net.
6. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή μας, περί προσκόμι−
σης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλει−
δαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναμίας
αυτοπρόσωπης παρουσίας.
7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079 /26.03.2012 (ΦΕΚ
Β΄ 985/30.03.2012), περί κωδικών πρόσβασης χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1228/27.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3573/31.12.12)
«Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες».
9. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1064 / 29.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 884/11.04.2013)
«Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των
υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και απόδοση του φό−
ρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
κατά το οικονομικό έτος 2013 − Παράταση προθεσμίας
υποβολής της.
10. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
11. Τις διατάξεις της 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ.1125/
10.5.2001 (ΦΕΚ Β΄ 598) απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μικών, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβο−
λής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών.
12. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1098/8.05.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1107)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία
παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για
τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101
του Κ.Φ.Ε. μέχρι και την 31η Μαΐου 2013.
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13. Τις συνεχιζόμενες και ανυπέρβλητες δυσχέρειες
που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους για την
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω
των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.
14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ.
4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του
ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου 2013, παρατεί−
νεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013.
2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορο−
λογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που
υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους
σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέ−
πεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ΄, ε΄
και στ΄ της παραγράφου 1).
3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, η οποία λήγει στις 31
Μαΐου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013.
4. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορο−
λογίας εισοδήματος, ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα
που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός
τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις» (Α΄ 198).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96), όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 396/89 «Οργανισμός της ΓΓΒ» (Α΄ 172) και το
Π.Δ. 189/95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ. 396/1989» (Α΄ 99).
5. Το Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
7. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 144).
8. Την αριθ. 30376/Δ106 721/2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα−
νάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).
9. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
μεταβάλλεται η από 9/1/2013 εισήγηση της υπηρε−
σίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αθήνα 30 Μαΐου 2013

Η αριθ. Οικ.454/22/Φ.Γ.9.6.4./11/1/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της
βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δρα−
στηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του
Ν. 3982/2011» (Β΄ 32) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 1
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρ−
ξης άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειρι−
στή μηχανημάτων έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.Δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο δε−
καπέντε (15) ευρώ».
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το παράβολο που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται και από τον υπή−
κοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος
επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές
δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το Π.Δ. 112/2012,
το Π.Δ. 113/2012, το Π.Δ. 114/2012, το Π.Δ. 115/2012 και το
Π.Δ. 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του
προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχο−
λούμενος είτε ως μισθωτός».
3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που με την ίδια βεβαίωση αναγγελίας
αναγγέλλονται περισσότερες της μιας επαγγελματικές
δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το Π.Δ. 112/2012,
το Π.Δ. 113/2012, το Π.Δ. 114/2012, το Π.Δ. 115/2012 και το
Π.Δ. 1/2013, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο
δεκαπέντε (15) ευρώ άπαξ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθ. 7002/470/Φ.Γ.9.6.4
(2)
Τροποποίηση της αριθ. Οικ.454/22/Φ.Γ.9.6.4./11.1.2013 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλου
για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης
επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια
των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011» (Β΄ 32).
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011 «Απλο−
ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχα−
νημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για
την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής

Άρθρο 1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Οικ.454/
22/Φ.Γ.9.6.4./11/1/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης
αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων
κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011»
(Β΄ 32).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/82854/13676/11450/5927 (3)
Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής
με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στη Γε−
νική Γραμματεία Πολιτισμού για την εφαρμογή του
Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 19, παρ. 1 και 2 του Ν. 3882/2010 «Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄)» (Φ.Ε.Κ.
166/Α/22.09.2010).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄−98).
3. Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003).
4. Του Π.Δ/τος 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ
141/Α/21−6−2012).
5. Του Π.Δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
6. Την αριθ. Υ27/27−6−2012 (ΦΕΚ 2048/Β΄/28−06−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου
Τζαβάρα».
7. Του Π.Δ/τος 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 154).
8. Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.9.1999) Περί συλλο−
γικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
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9. Του άρθρου 6, παρ. 7 του Ν. 3242/2004 σχετικά με
την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοι−
κητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 102/Α΄/24.5.2004).
10. Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/7841 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά
με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιά−
σκεψη (Φ.Ε.Κ. 539/Β΄/21.4.2005).
11. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/28214/14−3−2011 (ΦΕΚ 475/
Β΄/28−3−2011, ΑΔΑ: 4ΑΗΟΓ−Ζ5), απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού, σύστασης και συγκρότησης
Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό
Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010, για την
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
12. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/56602/15−6−2012 (ΦΕΚ
1947/Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ: Β4ΛΧΓ−ΗΔΤ), απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία
τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση συγκρότησης
του ΚΟΣΕ.
13. Το αριθ. 620/30−1−2013 έγγραφο του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας με θέμα
«Υποστήριξη των Υπουργείων για την υποχρεωτική
εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και της Ευρωπαϊκής Οδη−
γίας 2007/2/ΕΚ (INPIRE) μέσω των επιτροπών Κομβικών
Σημείων Επαφής» και αφορά στην επιτακτική ανάγκη
ανασυγκρότησης των ΚΟΣΕ στα Υπουργεία λόγω των
μεταρρυθμίσεων και των συνεχιζόμενων διοικητικών
αλλαγών στην κεντρική διοίκηση.
14. Τα αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ−ΠΠ/ΓΔΑΜΤΕ/34796/5013/14−3−2013,
57970/8694/16−4−2013 έγγραφα της Προϊστάμενης της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τε−
χνικών Έργων σχετικά με την ανάγκη ανασυγκρότηση
του ΚΟΣΕ, μετά την Σύσταση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ανασυγκροτούμε, στη Γενική Γραμματεία Πολιτι−
σμού του Υπουργείου Παιδείας, θρησκευμάτων Πολι−
τισμού και Αθλητισμού, τη Διαρκή Συντονιστική Επι−
τροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» για
την εφαρμογή του Ν. 3882/2010, η οποία συστάθηκε
και συγκροτήθηκε με την αριθμ. 28214/14−3−2011 (ΦΕΚ
475/Β/28−3−2011, ΑΔΑ: 4ΑΗΟΓ−Ζ5), απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Τουρισμού και τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 56602/15−6−2012 (ΦΕΚ 1947/Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ:
Β4ΛΧΓ−ΗΔΤ ) απόφαση και ορίζουμε τα μέλη του ΚΟΣΕ,
ως εξής:
1. Πρόεδρο του ΚΟΣΕ, την Γατοπούλου Ευγενία του
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 212308, μόνιμη υπάλληλο με Α΄
Βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχι−
τεκτόνων, Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Ανα−
στήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων της Γ.Γ.Π. του
Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
2. Τον Δημητρό Αθανάσιο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Ι 003818,
μόνιμο υπάλληλο με Β΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Διοικη−
τικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Απαλλοτριώσεων,
Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων της Δ/νσης
Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας της Γ.Γ.Π.
του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
3. Τον Μπαξεβανάκη Ιωάννη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
Π 688330, μόνιμο υπάλληλο με Β΄ βαθμό, του κλάδου
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ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, Προϊστάμε−
νο του Τμήματος Αποτύπωσης και Διασκοπήσεων της
Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και
Κτηματολογίου της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
4. Τον Χατζηχρήστο Κωνσταντίνο του Πέτρου, με
Α.Δ.Τ. Λ 088026, μόνιμο υπάλληλο με Β΄ βαθμό, του κλά−
δου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
5. Την Κουντούρη Ελένη του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Ν
358941, μόνιμη υπάλληλο με Β΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Εθνικού
Αρχείου Μνημείων της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
6. Τον Βρανίκα Νικόλαο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. AB
358808 υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με Γ΄ βαθμό, ειδικότητας Αρχιτεκτό−
νων ΠΕ της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
7. Την Κλωνιζάκη Αριάδνη του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ξ
135094, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με Δ' βαθμό, ειδικότητας Αρχαιολό−
γων ΠΕ της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου
του ΚΟΣΕ, θα προεδρεύει ο Χατζηχρήστος Κωνσταντί−
νος του Πέτρου, εκ των ανωτέρω μελών.
Γραμματέας της Επιτροπής του ΚΟΣΕ, ορίζεται ο Σιώ−
μος Ιωάννης του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 575100, υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
με Ε΄ βαθμό ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της Γ.Γ.Π.
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/
28214/14−3−2011 (ΦΕΚ 475/Β΄/28−3−2011, ΑΔΑ: 4ΑΗΟΓ−Ζ5),
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 56602/15−6−2012 (ΦΕΚ
1947/Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ: Β4ΛΧΓ−ΗΔΤ) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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