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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 150277/Α1 (1)

Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 48/1975 

(Α΄ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του 
Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου 
των αναλαμβανόντων δημοσία εν γένει υπηρεσία, του 
τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των 
εγγράφων τούτων».

2. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού.... και Τουρισμού».

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτλου 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
στις σφραγίδες των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, 
αποφασίζουμε:

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση 
αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των 
υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

F
Αριθμ. 70905  (2) 
 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων ανα−
γκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παρα−
βόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από 
μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη πα−
ραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ 
αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (A΄ 98).

2. α) Το Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(A΄ 168), όπως ισχύει, και β) το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 116/2015).

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομι−
κών» (A΄ 178), όπως ισχύει.

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση πε−
ριορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά 
κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Ν. 4063/2012, 4172/
2013, 4331/2015 και 4334/2015» (A΄ 84) και ιδίως την παρ. 
19 του άρθρου πρώτου αυτής.

5. Την παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 14ης Ιουλίου 
2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 79).

6. Την υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινή υπουργική από−
φαση «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, 
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καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και 
χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η 
ισχύς της οποίας έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σε−
πτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια 
(Β΄ 1867).

7. Το γεγονός ότι διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και ως εκ τούτου παραμένει εξαιρετικά δυσχερής η 
καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υπο−
χρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και σε ιδιώτες.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 η ισχύς της 

υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβο−
λής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματι−
κών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία 
έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με 
την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867).

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Οκτω−

βρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021102909150002*


		2015-09-29T20:46:16+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




