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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ18Α 5010086 ΕΞ2012 (1)
Διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από την 

Πρεσβεία των ΗΠΑ για την κίνηση των αυτοκινήτων 
οχημάτων της. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1α) του 

Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), 

όπως ισχύουν, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην 
εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγρα−
φος 1α) της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό 
καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την 
κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, καθώς και τις διατά−
ξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και νόμου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 
503/70 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 
18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών 
σχέσεων» (ΦΕΚ 108/Α΄).

3. Την αριθμ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/9−3−2011 ΑΥΟ «Προϋ−
ποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυ−
σίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές 
και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους 
διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημέ−
να)με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης 
των αυτοκινήτων οχημάτων τους (ΦΕΚ 729/Β΄).

4. Την αριθμ. Δ. 789/73/1−6−2000 ΑΥΟ «Ατελής παρα−
λαβή καυσίμων για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της 
Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα» (ΦΕΚ 821/Β΄).

5. Το άρθρο 22 της αριθμ. Τ. 1940/41/14−4−2003 ΑΥΟΟ 
(ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοί−
ων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.». 

6. Την αριθμ. 205513/29−9−2011 απόφαση Αντιπεριφε−
ρειάρχη Αττικής «Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων ιδιωτικής χρήσης». 

7. Την αριθμ. 3309/11/15−4−2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 
ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων της Αμερικανικής 
Πρεσβείας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 91, Αθήνα». 

8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματεί−
ας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς 
και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄). 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».
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10. Την αριθμ. Υ. 25/6/12/2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

11. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δε−
δομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 2960/01, αποφασίζουμε: 

Καθορίζεται διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινη−
τήρων από την Πρεσβεία των Η.Π.Α. με απαλλαγή από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) για την κάλυψη 
των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων της 
καθώς και αυτών του διπλωματικού και διοικητικού προ−
σωπικού της μέσω ιδιωτικού της πρατηρίου καυσίμων 
ως ακολούθως:

 Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την παραλαβή καυσίμων 
κινητήρων με απαλλαγή από τον ΕΦΚ σύμφωνα με την 
κατωτέρω διαδικασία είναι:

α. η Πρεσβεία των Η.Π.Α. για εξυπηρέτηση των υπη−
ρεσιακών της αναγκών, 

β. ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, 
τα λοιπά μέλη του διπλωματικού και διοικητικού προ−
σωπικού αυτής, εφόσον προβλέπεται από την άδεια λει−
τουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

2. Οι ανώτατες ποσότητες καυσίμων κινητήρων που 
δύνανται να παραλαμβάνονται ανά μήνα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση 
είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 2 της αριθμ. 
Δ18Α5010879ΕΞ2011/9−3−2011 ΑΥΟ και στο άρθρο 1 της 
αριθμ. Δ. 789/73/1−6−2000 ΑΥΟ.

Σε περίπτωση όπου από τα ανωτέρω πρόσωπα πα−
ραληφθούν ποσότητες καυσίμων μικρότερες από τις 
δικαιούμενες δεν παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς 
της μη παραληφθείσας ποσότητας τον επόμενο μήνα.

3. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον τηρείται η συν−
δρομή του όρου της αμοιβαιότητας, όπως αυτή βεβαιώνεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Άρθρο 2
Διαδικασία παράδοσης καυσίμων κινητήρων 

Για την παράδοση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή 
καυσίμων κινητήρων στα δικαιούχα πρόσωπα του άρ−
θρου 1 της παρούσας:

1. Κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνει−
ακό παραστατικό (ΔΕΦΚ) σε μηνιαία βάση στο όνομα της 
Πρεσβείας για λογαριασμό των δικαιούχων απαλλαγής 
προσώπων. Η συνολική ποσότητα καυσίμων για την οποία 
κατατίθεται η ΔΕΦΚ προσδιορίζεται από το σύνολο των 
δικαιούχων προσώπων σε συνδυασμό με τις προβλεπόμε−
νες ανά κατηγορία υπαλλήλων ποσότητες καυσίμων.

2. Στο κατατιθέμενο παραστατικό επισυνάπτεται κα−
τάσταση στην οποία περιλαμβάνονται τα δικαιούχα 
ατελείας πρόσωπα, η ιδιότητα αυτών, ο αριθμός κυκλο−
φορίας του οχήματος και οι ανά υπάλληλο αιτούμενες 
απαλλαγής ποσότητες καυσίμων, θεωρημένη από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως προς 
την συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας. 

3. Η ανωτέρω ποσότητα παραδίδεται με απαλλαγή 
από τον ΕΦΚ και συντάσσεται σχετική πράξη επί του 
κατατιθέμενου τελωνειακού παραστατικού, το οποίο 

παραμένει σε εκκρεμότητα έως την προσκόμιση των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 στοιχείων και την ορι−
στικοποίηση της ατέλειας. 

4. Για την ποσότητα καυσίμων κινητήρων που προορί−
ζεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ίδιας της 
Πρεσβείας κατατίθεται παραστατικό στο όνομα αυτής. 

5. Για τον εκάστοτε εφοδιασμό θα λαμβάνεται υπόψη 
το υπόλοιπο της αδιάθετης ποσότητας καυσίμων του 
πρατηρίου. 

Άρθρο 3
Παραλαβή καυσίμων κινητήρων −

οριστικοποίηση ατέλειας

1. Η Πρεσβεία τηρεί μηνιαία αναλυτική κατάσταση για 
τις παραλαβές καυσίμων κινητήρων από τα δικαιούχα 
ατελείας πρόσωπα, η οποία προσυπογράφεται είτε από 
τον παραλήπτη είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο υπάλ−
ληλο αυτής. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει απαραί−
τητα τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, την ποσότητα 
που παρέλαβε, τα στοιχεία του οχήματος καθώς και τη 
μη παραληφθείσα ποσότητα.

2. Αντίγραφο της ανωτέρω κατάστασης προσκομίζεται 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έως τις 10 του επόμενου 
μήνα από το μήνα κατάθεσης του παραστατικού. 

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, αφού διενεργήσει σχε−
τικό έλεγχο για τις παραληφθείσες ποσότητες από τα 
δικαιούχα πρόσωπα, οριστικοποιεί την απαλλαγή από 
τον ΕΦΚ, κάνοντας μνεία στη σχετική κατάσταση. Η 
ανωτέρω κατάσταση τηρείται σε ξεχωριστό αρχείο για 
την διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων. 

Άρθρο 4
Έλεγχος 

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε τακτικούς 
ελέγχους ετησίως για τη διάθεση των καυσίμων από το 
πρατήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
ΑΥΟ, τηρουμένης της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας, καθώς και για τα αποθέματα των καυσί−
μων στο πρατήριο. Επιπλέον, η αρμόδια τελωνειακή 
αρχή δύναται να προβαίνει και σε έκτακτους ελέγχους 
οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου.

2. Για τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 
Πρεσβείας ενημερώνεται σχετικά η Πρεσβεία από την 
τελωνειακή αρχή 24 ώρες νωρίτερα, γνωστοποιώντας 
της τα στοιχεία των ελεγκτών της υπηρεσίας.

 Άρθρο 5
Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια Τελωνειακή αρχή για την εφαρμογή της ανω−
τέρω διαδικασίας ορίζεται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης 
Συγκροτημάτων Πειραιά.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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   Αριθμ. Δ6Α 1039626 ΕΞ 2012 (2)
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Δ6Α 1033376 ΕΞ2012/28.2.2012 

(ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012) «Χαρακτηρισμός οφειλών ως 
ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπρα−
ξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της 
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Δι−
εύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων».

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/2011).
2. Την Α.Υ.Ο. Δ6Α 1161279 ΕΞ/25.11.2011 (ΦΕΚ 2860 

Β/19.12.2011).
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 

Β/8.12.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Την Α.Υ.Ο. Δ6Α 1033376 ΕΞ2012/28−2−2012 (ΦΕΚ 499 
Β/28.2.2012).

6. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 1 της αριθμ. Δ6Α 1033376 
ΕΞ2012/28.2.2012 (ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012) Α.Υ.Ο προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Το ανωτέρω όριο οφειλών μπορεί να μειώνεται ώστε 
ο αριθμός των εξεταζόμενων υποθέσεων να είναι του−
λάχιστον χίλιες πεντακόσιες (1.500).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    F 
 Αριθμ. οικ. 415 (3)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Ειδικής Γραμμα−
τείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) την παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) και ειδικότερα το σημείο που αναφέρεται στην 
περίπτωση που οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν 
το 60% των προβλεπόμενων θέσεων

2) το Ν.3818/2010 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Προστασία δασών και 
δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής 
Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 
6 αυτού, με το οποίο αναφέρονται και οι Υπηρεσίες 
που υπάγονται στην εν λόγω συσταθείσα Ειδική Γραμ−
ματεία

3) το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) «Θέματα 
Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 
και άλλες διατάξεις» με το οποίο συστάθηκε η Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

4) το προεδρικό διάταγμα 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Δι−
οικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ει−
δικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος»

5) το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009 
(ΦΕΚ 190 Α΄) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη 
και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον−
εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Απριλίου 
όπως ισχύει»

6) τα άρθρα 22 και 28 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή−
των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

7) τα άρθρα 2 και 3 του Προεδρικού Διατάγματος 
72/2010 (ΦΕΚ 132 Α΄) «Συγκρότηση, διοικητική − οργανω−
τική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε−
ωρητών Ενέργειας».

8) το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες που υπάγονται στην 
Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) αποτελούν, αφενός Ειδικές Υπηρε−
σίες με ρόλο ελεγκτικό, αφετέρου η μία, το Συντονιστικό 
Γραφείο Αποκατάστασης των Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΣΥΓΑΠΕΖ) του Π.Δ. 148/2009, αποτελεί την αρμόδια 
Αρχή, σε κεντρικό επίπεδο, για την εφαρμογή της νο−
μοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη

9) το γεγονός ότι έως την ημερομηνία δημοσίευσης 
του Ν. 4024/2011 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
στελέχωσης τους, ιδιαίτερα των νεοσύστατων Ειδικών 
Υπηρεσιών και του ΣΥΓΑΠΕΖ των οποίων οι κενές θέσεις 
είναι άνω του 85% και ως εκ τούτου υπολειτουργούν

10) τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης 
των Ειδικών Υπηρεσιών Επιθεωρητών και του ΣΥΓΑΠΕΖ, 
προκειμένου να μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες 
που τους έχουν, εκ των νόμων, ανατεθεί, έργο που αφο−
ρά στην επιθεώρηση και τον έλεγχο έργων, δραστη−
ριοτήτων, κτιρίων και αυθαίρετης δόμησης, με σκοπό 
τη συμμόρφωση στην περιβαλλοντική, πολεοδομική 
και ενεργειακή νομοθεσία και πολιτικής της χώρας και 
στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς από 
ρύπανση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω Υπηρεσί−
ες οφείλουν να αναφέρονται και να ενημερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των 
ενεργειών τους

11) το γεγονός ότι η σύσταση και η συγκρότηση των 
ως άνω Υπηρεσιών προβλέπεται, εκτός από την εθνική 
νομοθεσία και από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, διαπιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δύο (2) κενών οργανικών 
θέσεων μόνιμου προσωπικού, που προβλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό του ΥΠΕΚΑ και τις σχετικές δια−
τάξεις για τις Υπηρεσίες της ΕΓΕΠΕ, όπως αναλυτικά 
προσδιορίζονται, ανά Υπηρεσία και κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΕΚΑ−ΕΓΕΠΕ
1. Συντονιστικό Γραφείο για την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

(Α+Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρούνται από την 
κατάργηση, κατ’ εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της παρ. 1α του 

αρ. 33 του Ν. 4024/2011

Καταργούμενες 
κενές 

[Β−(Γ+Δ)]

περ. α (Γ) περ. β (Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 2 1 1 − − 1

2. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης 
και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Ή ΠΕ 
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Ή ΠΕ ΓΕ−

ΩΠΟΝΩΝ
2 1 1 1

2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις των Ειδικών και άλλων Υπηρεσιών της ΕΓΕΠΕ κατά κατηγορία και κλάδο 
προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών 
θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΕΚΑ−ΕΓΕΠΕ
1. Συντονιστικό Γραφείο για την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες οργανικές 
θέσεις Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΕ 
Κλάδος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 1 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0 1

2. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 39 7 32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 0 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE 
Κλάδος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 2 7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 1 6

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 1 12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ

2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7 0 7



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13079

3. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) 

και Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις Καλυμμένες Κενές

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49 10 39

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 24 10 14

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 1 7

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 2 6

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 0 6

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 1 5

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 1 7

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ /
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 0 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 2 3

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 3 0 3

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ:
(1): βάσει του άρθρου 22 του Ν. 4014/2011 με προέλευση το Π.Δ. 165/2003
(2): βάσει του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011 για την Ε.Υ.Ε ΚΑ.
(3): βάσει του άρθρου 22 του Ν. 4014/2011 − σύσταση 25 νέων θέσεων 
* Δεν συνυπολογίζονται οι θέσεις 5 Τομεαρχών (κενές οι 3), 2 Βοηθών Γεν. Επιθεωρητή (κενή η 1) & Γενικού 

Επιθεωρητή (καλυμμένη), ως θέσεις ειδικές με θητεία, προερχόμενες όχι οπωσδήποτε από τους παραπάνω ανα−
φερόμενους κλάδους και κατηγορίες.

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, 
οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 8, 9,10 και 11 του σκεπτικού της παρούσας, δε μπορεί να υπερβαίνουν 
το 20% των προβλεπόμενων θέσεων,

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

   F 

  Αριθμ. Οικ. 472/Γ.Θ10 (4)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Βελτί−

ωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – 
Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης». 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ.116Α/18−6−2008) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων (ΚΔΕ)» και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, 
του άρθρου 180.

2. Της με αρ. Δ16α/04/773/29−11−90 Κοινής απόφασης 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 
(ΦΕΚ.746/Β/30−11−90).

3. Της με αρ. 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ−
γων μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ.2234 Β΄/ 7.10.2009).

4. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ.221Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργών», με το 

οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδίων 
υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ.221Α΄/5−11−2009, παρ.2, άρθρο 6).

5. Του Π.Δ. 352/03 (ΦΕΚ.317Α/31−12−2003) «Τροποποίηση 
των διατάξεων που αφορούν στην Ειδική Υπηρεσία Δη−
μοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών ση−
ράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 267/2004 
(ΦΕΚ.266 Α΄/24−12−2004) και αναφέρεται στην λειτουργία 
της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ.

6. Της με αρ. Δ17α/05/62/Φ.2.2.1/31−3−2010 (ΦΕΚ 463 
Β΄/19−4−2010) απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αρ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13−3−2007 (ΦΕΚ 447 
Β΄/3−4−2007) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης 
Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων».

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ.112Α΄/13−7−2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».
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8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/0/14/74/8−2−1997 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ−

ΨΗ 30−12−1997) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περί 
«χαρακτηρισμού έργων οδοποιΐας ως έργων Εθνικού 
Επιπέδου», στην οποία περιλαμβάνεται και το οδικό 
τμήμα Αγρίνιο – Καρπενήσι, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
ως Προϊσταμένη Αρχή και το τμήμα κατασκευής έργων 
Πάτρας της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
το έργο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά 
τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

              Ö
 Αριθμ. 2300/27082 (5)
Ανάθεση της συνέχισης των εργασιών του προγράμ−

ματος «ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ−ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» στο Μπενά−
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για το έτος 2012.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του Ν.Δ. 131/74 «Οικονομικές ενισχύσεις στη γεωρ−

γική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1409/83.

β. Του Ν. 2362/95 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού».
γ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού για «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/
Β/08−12−2011).

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 131/ 
20388/20.02.2012 για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δρι−
βελέγκα» (ΦΕΚ 393/Β/21−02−2012).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρί−
ου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚτου Συμβουλίου.

5. Το Π.Δ 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/16−7−2001) για την έγκριση, 
διάθεση στην αγορά και έλεγχο Βιοκτόνων προϊόντων.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 
2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής 
και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

7. Το Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27−1−2012) «Διάθεση γεωρ−
γικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις».

8. Το Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ135/Α/05−06−2003), παρ. 3 του 
άρθρου 26, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/24−12−2003), παρ. 19 του άρθρου 19, που ανα−

φέρεται στην ανάθεση εργασιών από το Υπουργείο 
Γεωργίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Γεωργίας.

9. Την Υ.Α. 280682/04−05−2009 (ΦΕΚ 972/Β/22−05−2009) 
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμ−
ματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστα−
μένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της 
εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».

10. Το αριθ. 4976/18−11−2011 έγγραφο του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου «Αποδοχή της συνέχειας 
Υλοποίησης Προγράμματος “Φυτοφάρμακα−Υπολείμ−
ματα 2012”» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

11. Την αριθ. 467/1447/12−01−2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ−Η60) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
καταχώρηση α/α 2705 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

12. Το από 01−02−2012 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/
νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ανάγκη 
της συνέχισης κατά το έτος 2012 του προγράμματος 
«Φυτοφάρμακα−Υπολείμματα» από το Μπενάκειο Φυ−
τοπαθολογικό Ινστιτούτο, για τις ανάγκες του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές 
απορρέουν από τις κοινοτικές υποχρεώσεις (Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005, Οδηγία 
98/8/ΕΚ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπα−
θολογικό Ινστιτούτο, έναντι του ποσού 450.000,00 € 
των εργασιών του προγράμματος «Φυτοφάρμακα−Υπο−
λείμματα» του έτους 2012, που γίνεται για τις ανάγκες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
οι οποίες απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Χώρας 
μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η ως άνω δαπάνη συνολικού ύψους 450.000,00 € θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φορέας 
29/110, KAE 0873) και έχει εγκριθεί η δέσμευση αντίστοι−
χης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης αυτής.

3. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Οικονο−
μικής Υποστήριξης & Επιθεώρησης ως εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

Ö
    Αριθμ. 215/29268 (6)
Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του Π.Δ. 365/2002 

(Α΄ 307) όπως ισχύει .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις ι) και ια) 

και 25 του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας 
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κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος 
της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά 
ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους 
στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 
93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 
2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» όπως ισχύει. 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία 
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005.

2. Την υπ’ αριθμ. 98998/2000 (Β΄945) Απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας «Όροι φυτοϋγειονομικών ελέγχων 
στους συνοριακούς Φυτοϋγειονομικούς Σταθμούς σε 
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα με προέ−
λευση τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
98/22/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Τη 2011/787/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτρο−
πής, της 29ης Νοεμβρίου 2011 «που επιτρέπει προσωρινά 
στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της 
εξάπλωσης του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al. όσον αφορά την Αίγυπτο».

3. Την υπ’ αριθμ. 131/20388/2012 (Β΄ 393) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Δριβελέγκα».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άρθρο μόνο

Το Παράρτημα Χ του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως 
ισχύει τροποποιείται ως εξής: Ο πίνακας στο Μέρος Γ’ 
αντικαθίσταται ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.1) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 334, ΤΚ 26443, Πάτρα.

1.2) ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Ταχ. Δ/νση: Μεταξά & Δαμασκηνού, ΤΚ30200, 
Μεσολόγγι.

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 36, ΤΚ20100,
Κόρινθος.

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Θυρ.436, ΤΚ570 01, Θέρμη
Θεσσαλονίκης.

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Έδρα Κομοτηνή.

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,
Ταχ. Δ/νση: Καραολή Δημητρίου 40, ΤΚ68100
Αλεξανδρούπολη

5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έδρα Λάρισα. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Τορούτζια−Νικολαΐδη, 
Πεδίο Άρεως, ΤΚ38334 Βόλος.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 

Ö
    Αριθ. 7001/1/147−ζ (7)

Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης. 

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του Ν. 1481/1984 «Ορ−

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το 
δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 
του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την ΕΜ/2/03 από 25−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β΄ 2741).

5. Το άρθρο 1 περίπτωση β’ εδάφιο 4 της 7004/3/56−β 
από 12−1−2012 απόφασης του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυ−
νομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 17).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης

1. Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Αστυνομικού 
Τμήματος Σταυρούπολης της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ξάνθης, ως προς τα θέματα τροχαίας, και στο τμήμα της 
εθνικής οδού Ξάνθης−Δράμας που προσδιορίζεται από 
τη χ/θ 16,000 μέχρι τη χ/θ 45,000 και περιορίζεται, αντί−
στοιχα, εκείνη του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης της ίδιας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης, ως προς το τμήμα αυτό.

2. Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Αστυνο−
μικού Τμήματος Εχίνου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ξάνθης, ως προς τα θέματα τροχαίας, και στο τμήμα 
της εθνικής οδού Ξάνθης−Ελληνοβουλγαρικών συνόρων 
που προσδιορίζεται από τη χ/θ 14,000 μέχρι τα Ελληνο−
βουλγαρικά σύνορα και περιορίζεται, αντίστοιχα, εκείνη 
του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης της ίδιας Αστυνομικής 
Διεύθυνσης, ως προς το τμήμα αυτό.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012

Ο Αρχηγός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ö
   Αριθμ. Φ4/1402 (8)
Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών 

Ε.Π.. (Άρθρο 78, παρ. 3 του Ν. 4009/2011 ΦΕΚ. 195/
6−9−2011. τ.Α) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ−
ματος Ηπείρου. 

 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ 

(Συνεδρίαση αριθμ. 1/11−1−2012 (θέμα 1ο)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 78 του 

Ν. 4009/06.09.2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ. 195/6−9−2011, 
τ.Α΄).

2. Την με αριθμ. 102618/Ε5/31−7−2008 (ΦΕΚ 351/31−8−2008 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργική πράξη με την οποία διαπιστώ−
θηκε η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου.

3. Την εισήγηση της Ζωάκη Δήμητρας, Αντιπροέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, προκειμένου να ρυθμισθούν 
προσωρινά (μέχρι την έκδοση του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) θέματα που 
αφορούν σε «διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις 
καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκ−
δίδεται προκήρυξη μετά από δημοσίευση του παρόντος 
νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
για εξέλιξη Καθηγητή, μετά την 1.7.2011» (σχετ. 3 του 
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

Α. Θέματα διαδικασιών επί των διατάξεων του άρ−
θρου 18 «Εκλογή−Εξέλιξη−Μονιμοποίηση» του Ν. 4009/ 
06.09.2011:

Η έναρξη της διαδικασίας για την εκλογή ή την εξέλι−
ξη ή μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 18 του Ν. 4009/2011 γίνεται ως εξής:

1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ζητά μονιμοποί−
ηση ή εξέλιξη στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
του, με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται 
μέσω της Σχολής προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή 
μέσω του Τμήματος προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
(για Τμήματα που δεν ανήκουν σε Σχολή).

2. Στην περίπτωση εκλογής μέλους Ε.Π. οποιασ−
δήποτε βαθμίδας ή εξέλιξης Καθηγητή Εφαρμογών 
σε θέση Επίκουρου Καθηγητή ή όταν υποψήφιος για 
εξέλιξη Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή ζητά 
εξέλιξη σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από 
εκείνο του διορισμού του: Με απόφαση της αντίστοι−
χης Κοσμητείας (συμβουλίου Σχολής) ή Συμβουλίου 
του ΤΕΙ (για τα Τμήματα που δεν ανήκουν σε Σχολή), 
που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του τμήματος, 
και στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο 
της υπό προκήρυξης θέσης. Η απόφαση λαμβάνεται 
με βάση τις ανάγκες του τμήματος (Προγράμματος 
Σπουδών), στο οποίο ανήκει το μέλος Ε.Π. και το 



γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την 
εξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό 
και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται 
στην αίτησή του.

Η Προκήρυξη γίνεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. μετά 
από έλεγχο ύπαρξης κενής οργανικής θέσης και απο−
στέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων για έγκριση της σχετικής πίστωσης 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση 
του αντίστοιχου ΦΕΚ., η προκήρυξη δημοσιεύεται, με 
τη φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον 
φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία 
δημοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημε−
ρίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και σε μία 
εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του Τ.Ε.Ι. 
Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή επαγ−
γελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. 
και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, 
καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση 
των Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας 
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη 
Γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογη−
τικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, 
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ−
νοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου σε τρία 
αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δι−
καιολογητικών. Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική 
ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η 
διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται 
και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή 
άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα δικαιολογητικά πρέπει 
να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα 
εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δι−
καιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από 
νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτε−
ρικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 
του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Για τον διορισμό, την εξέλιξη ή τη μονιμοποίηση στο 
ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π που ήδη υπηρετεί, δεν 
απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών 
και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων από την αρμόδια 
υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρί−
σκονται στον υπηρεσιακό φάκελο του και υπεύθυνης 
δήλωσης, σύμφωνα με τον νόμο, ότι το περιεχόμενό 
τους ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που θα απο−
τελούσε λόγω εκπτώσεως από τα λειτούργημα ή νόμιμο 
κώλυμα διορισμού.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δι−
ασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωμα−
τικά από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και 
αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρό−
θεσμα.

Β. Θέματα διαδικασιών επί των διατάξεων του άρθρου 
19 «Επιτροπές επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης 
καθηγητών» του Ν. 4009/06.09.2011:

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση 
του ΦΕΚ συγκροτείται η επιτροπή Επιλογής, εξέλιξης 
ή μονιμοποίησης των Καθηγητών από το Συμβούλιο 
του Τ.Ε.Ι, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της 
αντίστοιχης σχολής ή παραρτήματος και γνώμη του 
Συμβουλίου του Τμήματος.

Οι επιτροπές επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των 
καθηγητών για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου απο−
τελούνται από τέσσερα (4) μέλη από το μητρώο των 
Εσωτερικών Μελών της αντίστοιχης σχολής ή άλλων 
Σχολών του ιδρύματος με επιστημονικό έργο στο ίδιο 
ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθη−
γητή και τρία (3) μέλη που επιλέγονται από το Μητρώο 
Εξωτερικών Μελών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
3 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011.

Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μη−
τρώων: α) Τα Εσωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές 
τους, θα ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης Σχο−
λής ή Παραρτήματος και εισήγηση του Συμβουλίου του 
αντίστοιχου Τμήματος.

β) Τα Εξωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές τους, 
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρο−
γνωμόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π., όπως προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 70. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αντίστοιχο Μητρώο Εξωτερικών μελών στην Α.ΔΙ.Π. για 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τα εξωτερικά μέλη 
θα ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μετά 
από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής ή 
παραρτήματος και εισήγηση του Συμβουλίου του αντί−
στοιχου Τμήματος.

Τα Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη της επιτροπής 
αναπληρώνονται από ίσο αριθμό Εσωτερικών και Εξω−
τερικών Μελών, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Μη−
τρώου Εσωτερικών Μελών δεν επαρκεί για το συγκε−
κριμένο γνωστικό αντικείμενο, αυξάνεται αντίστοιχα ο 
αριθμός των εξωτερικών Μελών.

Το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών αποτελείται από 
το σύνολο των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγη−
τών του Ιδρύματος.

Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του 
υποψηφίου η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε υπο−
ψήφιο να παρουσιάσει διδακτικό υλικό και βοηθήματα τα 
οποία ανέπτυξε σε μαθήματα που δίδαξε, να εξηγήσει 
μεθόδους διδασκαλίας ή αξιολόγησης που ανέπτυξε/
χρησιμοποίησε, να παρουσιάσει με μορφή σύντομης 
διάλεξης ένα θέμα του γνωστικού του αντικείμενου κ.α. 
Η επιτροπή μπορεί, επίσης να ζητήσει από τον υποψήφιο 
ή το Τμήμα τις αξιολογήσεις του διδακτικού του έργου, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 
του ιδρύματος.

Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης ολο−
κληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό της 
επιτροπής αξιολόγησης και η οποία μπορεί να παρα−
ταθεί με αίτημα της επιτροπής για ένα ακόμη (1) μήνα, 
στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει απαραίτητη 
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την προσκόμιση και εξέταση συμπληρωματικών στοι−
χείων από του υποψηφίους. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπόμνημα του 
επιστημονικού τους έργου στην Αγγλική, εφόσον τους 
ζητηθεί. Η απόφαση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης 
συντάσσεται υποχρεωτικά στην ελληνική Γλώσσα με 
ευθύνη του Προέδρου της.

Γ. Τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με πράξη του προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μετά από έγκριση της σχετικής πίστω−
σης από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων. Τα πρακτικά εκλογής κοινοποιούνται 
και στους υποψηφίους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
τη δημοσίευση του οργανισμού του ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Άρτα, 5 Μαρτίου 2012 

Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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