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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30/002/2025
(1)
Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέ−
σεων τακτικού προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών
του Γενικού Χημείου του Κράτους

Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών
θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ των Υπη−
ρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους..............
Τροποποίηση της 11546/Γ5−4023/8.11.2011 (ΦΕΚ Β΄/
2643/9−11−2011) απόφασης με θέμα: «Έγκριση, προ−
κήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διε−
νέργειας της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών
Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους, για το έτος 2011»..............................................................
Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που
απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής
ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου,
Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστο−
ποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate),
Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κα−
τασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό
προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του
ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγ−
χομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανο−
νισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς
και των τροποποιήσεων του, που ενσωματώθη−
καν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του
ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009)
και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυ−
νάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.......................
Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων ..........................................................................
Μεταφορά θέσης στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής
Αποκατάστασης του Γ.Ν. Πρέβεζας...............................
Μεταφορά θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου......
Μεταφορά θέσης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρ−
κυρας ........................................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

3
4
5
6
7

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
2. Την αρ. 3018969/10154/2009 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1815) «Απόφαση ανακα−
τανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μετα−
ξύ των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους».
3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 2 Από−
φασης, ώστε η οργανική σύνθεση του προσωπικού να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενι−
κού Χημείου του Κράτους.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. 3018969/10154/2009 Απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση
ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού
μεταξύ των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους» (Β’ 1815) ως εξής:
1. Μεταφέρονται τρεις (3) θέσεις του κλάδου TE Τε−
χνολόγων Τροφίμων ως ακολούθως:
Μία (1) θέση από το Νομό Λάρισας στο Νομό Μα−
γνησίας
Μία (1) θέση από το Νομό Ηρακλείου στη Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Μία (1) θέση από το Νομό Αχαΐας στο Νομό Αιτωλο−
ακαρνανίας
2. Μεταφέρεται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών
από το Νομό Μεσσηνίας στο Νομό Αρκαδίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Μεταφέρονται τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Δι−
οικητικών Γ.Χ.Κ. ως ακολούθως:
Μία (1) θέση από το Νομό Χανίων στο Νομό Λέσβου.
Μία (1) θέση από τη Νομαρχία Πειραιά στη Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής.
Μία (1) θέση από τη Νομαρχία Πειραιά στο Νομό Αχαΐας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3018969/10154/2009 από−
φαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθ. 1879/Γ5−303
(2)
Τροποποίηση της 11546/Γ5−4023/8.11.2011 (ΦΕΚ Β΄/2643/
9−11−2011) απόφασης με θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη,
ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας
της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπο−
λογισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το
έτος 2011».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 10,
παρ. 11 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/ Τ. Α΄/17.12.2010) «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της Ελληνικής Οικονομίας»,
β. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποίου
επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού Λει−
τουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. − τα άρθρα 9 και
10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της
Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά
αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμά−
των διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών,
καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.
3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξα−
γωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/
27−11−1997) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 90 παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010)
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμε−
τώπιση της φοροδιαφυγής»,
δ. του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης» και συμπληρώθηκε με την προσθήκη
του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17.8.2010)

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45
του Ν.3943/31−3−2011 (ΦΕΚ 66 Α΄),
ε. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
στ. 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),
ζ. του Π.Δ. 185/7.10.2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ.» (Α΄ 213),
η. του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων εκα−
τόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (160.146,50€)
− συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου προκύψει − για
τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
(του ειδικού φορέα 23−750, ΚΑΕ 0871) αντί του ποσού
των εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών
ευρώ και ογδόντα λεπτών (160.723,80) που θα βάρυνε
μόνο το οικονομικό έτος 2011.
3. Την αριθ. 11546/Γ5−4023/8.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2643/9.11.2011)
υπουργική απόφαση με θέμα: «΄Εγκριση, προκήρυξη,
ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της
στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
(ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων
και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2011», απο−
φασίζουμε:
1. Τροποποιούμε το με στοιχεία 2 μέρος του σκεπτικού
ως εξής:
α) Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής, μειώνεται στο ποσό των εκατόν εξή−
ντα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα
λεπτών (160.146,50 €) αντί του ποσού των εκατόν εξήντα
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα
λεπτών (160.723,80 €) και
β) Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τα οικονο−
μικά έτη 2011 και 2012 αντί μόνο το έτος 2011.
2. Τροποποιούμε το διατακτικό μέρος της απόφασης
ως εξής:
α) στην παράγραφο 1α παρατείνουμε τη διενέργεια
της έρευνας και κατά το έτος 2012.
β) αντικαθιστούμε την παράγραφο 5.α που αφορά
στην αμοιβή για την κατάρτιση των καταλόγων−πλαι−
σίων στο Ν. Αττικής, ως εξής:
Για την κατάρτιση των καταλόγων − πλαισίων στο
Ν. Αττικής, θα χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστο όριο πέ−
ντε (5) και μέχρι είκοσι (20) ιδιώτες − συνεργάτες με
αμοιβή είκοσι δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (22,61 €)
ανά κατάλογο − πλαίσιο:
70 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο
=1.582,70 € (ΚΑΕ 0871)
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 11546/Γ5−4023/8−11−2011
απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Φ 900/2553/Σ.751
(3)
Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαι−
τούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διε−
θνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγω−
γής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού
Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμι−
σης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπο−
ρίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011
και των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής
Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE
428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που
ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με από−
φαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ
2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 456/7196 «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνη−
μάτων» (ΦΕΚ Α΄ 277/19.10.1976) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2168/1993.
β. Του ν. 858/1979 «Περί συστάσεως θέσεων, μεταφορά,
αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως κοινών θεμάτων Υπουργεί−
ου Βιομηχανίας και ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1979).
γ. Του ν. 936/1979 «Περί τροποποιήσεως και συ−
μπληρώσεως των περί εξωτερικού εμπορίου διατάξε−
ων, ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ
Α΄144/30.6.1979).
δ. Του ν. 2081/1992 «Περί ρύθμισης θεσμού των επι−
μελητηρίων και τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών
οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγ−
γελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚΑ΄154/10.9.1992).
ε. Του ν. 2168/1993 «Περί ρύθμισης θεμάτων που αφο−
ρούν όπλα πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μη−
χανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993).
στ. Του ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσί−
ου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄
19/1.2.1995).
ζ. Του ν. 2292/1995 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», (ΦΕΚ Α΄ 35/15.2.95) όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 2984/2002 «Οργανωτικά θέματα
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α
15/31.1.2002).
η. Του ν. 2965/2001 «Περί βιώσιμης Ανάπτυξης Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270/23.11.2001).
θ. Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη−
χανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄68/11.3.2005).
ι. Του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄20/7.2.2006).
ια. Του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρ−
χία των στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και
συναφείς διατάξεις».
ιβ. Του ν.3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπη−
ρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και
της Ασφάλειας−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/
ΕΚ−Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

13529

ιγ. Του ν.4028/2011 Τροποποίηση διατάξεων του
ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυ−
ρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις δι−
ατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για
την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις
μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της
άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L146 της 10.6.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον
αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον
τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.03.2010)».
ιδ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
ιε. Του Π.Δ 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».(ΦΕΚ
Α΄ 76/10.4.2006).
ιστ. Του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμι−
σμένου Υλικού για τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΓΕΕΘΑΦ.
120/283785/5.9.1996.
ιζ. Του Κανονισμού Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού
NATO C−M (2002)/49.
ιη. Του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)
Φ.120/1/136775/Σ.486/ 16.3.2005 (ΦΕΚ Β’336/2005).
2. Τις Αποφάσεις:
α. Υπ’ αριθμ. 18303/1987 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης «Περί καθορισμού των υποβαλλομένων στοιχείων
από τις βιομηχανίες και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στο
Υπουργείο Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας,
σχετικά με την δραστηριότητα τους για την ενημέρωση
του Βιομηχανικού Μητρώου» (ΦΕΚ Β’ 610/10.1.1987).
β. Υπ’ αριθμ. 3329/1989 διυπουργική απόφαση ΥΕΘΑ−
ΥΔΤ −ΥΜΕΤ −ΥΠΕΧΩΔΕ − ΥΑΝΑΠ «Περί κανονισμών για
την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ Β’ 132/21.2.1989).
γ. Υπ’ αριθμ. 2641 /Ε3/3327/1992 απόφαση ΥΠΕΘΟ «Περί
ρύθμισης εξαγωγής προϊόντων και τεχνολογιών που επη−
ρεάζουν την Εθνική Ασφάλεια» (ΦΕΚ Β’457/15.7.1992).
δ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/21 Γ/1994 διυπουργική απόφαση
ΥΕΘΑ −ΥΠΕΞ − ΥΠΕΘΟ − YEN − ΥΔΤ −ΥΜΕΤ.ΕΠ, «Όροι
προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως αδείας διαμε−
τακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και
λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματο−
ποίησης αυτής» (ΦΕΚ Β’ 301/21.4.1994).
ε. Υπ’ αριθμ. 3286/2757/Φ. MTCR απόφαση ΥΠΕΘΟ
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χο−
ρήγησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλικής
τεχνολογίας» (ΦΕΚ Β’ 397/1994).
στ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/1 Β/1994 απόφαση ΥΔΤ «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδείας εισα−
γωγής»(ΦΕΚ Β’ 405/1994).
ζ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/28Γ/1994 απόφαση ΥΔΤ «Όροι
ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών,
εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» (ΦΕΚ
Β’461/21.6.1994).
η. Υπ’ αριθμ. 3009/2/26Α/1994 απόφαση ΥΔΤ «Τηρού−
μενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προ−
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σώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή,
συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών
υλών, όπλων και πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμένων του
ν. 2168/1993» (ΦΕΚ Β’ 513/4.7.1994).
θ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/23Α/1994 απόφαση ΥΔΤ «Δικαιο−
λογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων
από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών»
(ΦΕΚ Β’ 696/14.9.1994).
ι. Υπ’ αριθμ. 121004/Ε3/1004/2000 απόφαση ΥΠΕΘΟ
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χο−
ρήγησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλικής
τεχνολογίας» (ΦΕΚ Β’ 860/12.7.2000).
ια. Υπ’ αριθμ. 176700/Ε3/26700 απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. και
ΟΙΚ. «Έλεγχος Διακίνησης Χημικών, Βιολογικών ουσι−
ών, τεχνολογιών και ζωικών παθογόνων που χρησι−
μοποιούνται στην παραγωγή χημικών όπλων» (ΦΕΚ
Β΄1177/24.8.2005).
ιβ. Υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009 «Περί Ελέγ−
χου των Εξαγωγών, της Μεταφοράς, της Μεσιτείας και
της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3,3α, 4,4α, 5, 6, 11, 18, 19,
22, 26 του ν. 2168/1993 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με
τα άρθρα 1, 2,3,4 και 5 του ν.4028/2011.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
5. Την ανάγκη καθορισμού των απαιτουμένων και υπο−
βαλλομένων προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, από βιομηχανίες
− βιοτεχνίες − εργαστήρια − εμπορικές επιχειρήσεις κα−
θώς και από τις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιολογητικών για
την έκδοση:
α. Αδειών Εισαγωγής.
β. Γνωμοδότησης προς το ΥπΑΑΝ για τη χορήγηση
άδειας επανεισαγωγής υλικών με στρατιωτικό προορι−
σμό για τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου
3α του ν. 2168/93,όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
3 τουν.4028/2011.
γ. Γνωμοδότησης προς το ΥπΑΑΝ για τη χορήγηση
Άδειας Εισόδου υλικών με στρατιωτικό προορισμό, σύμ−
φωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4α του
άρθρου 2 του ν. 2168/93, όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 2 του ν.4028/2011.
δ. Γνωμοδότησης προς το ΥπΑΑΝ για την χορήγη−
ση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής − International
Import Certificate(IIC).
ε. Γνωμοδότησης προς το ΥπΑΑΝ για τη χορήγηση
άδειας Εξαγωγής.
στ. Άδειας εξαγωγής−επανεισαγωγής και άδειας εξα−
γωγής για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 7 του
άρθρου 3α του ν.2168/1993 ,όπως αυτές προστέθηκαν
με το άρθρο 3 του ν.4028/2011.
ζ. Άδειας μεταφοράς εντός Ελλάδος.
η. Γνωμοδότησης προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την χορήγηση
άδειων διαμετακόμισης, ανάλογα του μέσου ή των μέσων,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της.
θ. Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (Εnd User
Certificate).
6. Την ανάγκη καθορισμού των κυρώσεων που θα
επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεως και
εφαρμογής όσων καθορίζονται στην παρούσα απόφαση,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Το ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, για να εκδίδει τις άδειες που ανα−
φέρονται στην ως άνω παράγραφο και αιτούνται από
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια
και εμπόρους καθώς από και τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα
πρέπει να του υποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής
παραστατικά − δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο και σε ισχύ αντίγραφο Αδείας εγκατά−
στασης ή λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια
αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία (ν. 2965/2001, ν. 3325/2005 και προγενέστερους).
β. Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Βιομηχανικής Κι−
νήσεως για την ενημέρωση του βιομηχανικού ή εμπο−
ρικού μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των κατά
τόπους επιμελητηρίων, σύμφωνα με τους ν. 858/1979 και
ν. 2081/1992 και την υπ’ αριθμ. 18303/1987 απόφαση ΥΒΕ
και ΤΕ, κατά περίπτωση και ανάλογα με την κατηγορία
της επιχείρησης.
γ. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Βιομηχα−
νικής Ασφάλειας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
που έχουν σχέση με την υπό αίτηση άδεια, σύμφωνα
με τους κανονισμούς ασφαλείας του ΥΠΕΘΑ και ΓΕΕ−
ΘΑ/ΔΔΣΠ.
δ. Επικυρωμένη Βεβαίωση Τήρησης Βιβλίων, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμό. 3009/2/26Α/1994 απόφασης ΥΔΤ ή
αντιστοίχων οδηγιών του ΥΠΕΘΑ.
ε. Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της
δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως χρόνια λει−
τουργίας, απασχολούμενο προσωπικό, κύκλος εργα−
σιών κ.λπ.
στ. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας − Αποδεικτικό ιδιοκτησί−
ας ή και χρήσης της τεχνογνωσίας του υλικού προς
διακίνηση.
ζ. Επίσημη επικυρωμένη μετάφραση των δικαιολογη−
τικών σε γλώσσα της ΕΕ (κατά προτίμηση Ελληνικά ή
Αγγλικά για επίσπευση των διαδικασιών).
2. Για την εφαρμογή των άρθρων της παρούσας από−
φασης δύναται κατά περίπτωση, να ζητηθούν από το
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ πρόσθετα στοιχεία.
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης αδειών για διακίνηση υλικών
1. Η διαδικασία για την έκδοση αδειών − πιστοποιητι−
κών έχει ως ακολούθως:
α. Κατάθεση της πρωτοτύπου αιτήσεως και των απαι−
τουμένων δικαιολογητικών και παραλαβή του αριθμού
πρωτοκόλλου της καταθέσεως.
β. Ανάλογα με την διαβάθμιση των πληροφοριών που
περιέχονται στις αιτήσεις μπορεί αυτές να αποστέλ−
λονται και με ηλεκτρονικά μέσα για επιτάχυνση της
διαδικασίας με την προϋπόθεση όμως ότι πριν την υπο−
γραφή της αδείας ή του πιστοποιητικού να κατατεθεί
το πρωτότυπο της αιτήσεως.
γ. Η άδεια ή τα πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται
από επίσημο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου ή του
νομίμως εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν.
δ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία
ή ορθή επανάληψη του αιτήματος, χρόνος κατάθεσης
θα θεωρείται η παραλαβή των προσθέτων στοιχείων ή
της ορθής επανάληψης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Άδεια εισαγωγής και γνωμοδότηση για την έκδοση
αδειών εισαγωγής, εισόδου και Διεθνούς Πιστοποιητι−
κού Εισαγωγής(Ιnternational Import Certificate − IIC)
1. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής ή για τη σύμφωνη
γνωμοδότηση για την έκδοση εκ μέρους του ΥπΑΑΝ,
αδειών εισαγωγής, IIC και εισόδου στη χώρα, υλικού με
στρατιωτικό προορισμό, θα πρέπει να υποβάλλονται τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία θα μνημονεύονται η χώρα, από
την οποία θα γίνει η εισαγωγή ή είσοδος, το αντίστοι−
χο τελωνείο, ο τελικός αποδέκτης και η σύμβαση ή
η παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η εισαγωγή ή η είσοδος.
β. Πρωτότυπο προτιμολόγιο του εξαγωγέα οίκου του
εξωτερικού.
γ. Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων
των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγρά−
φονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή
ή είσοδο είδη.
δ. Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περί−
πτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς
στη σύμβαση ή παραγγελία.
2. Προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση
της εισαγωγής, ο εισαγωγέας υποχρεούται να υποβάλ−
λει επικυρωμένο Φ/Α σχετικής σελίδας−καταχώρησης
υλικού μετά την παραλαβή αυτού (διασάφηση).
3. Για εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, δύναται αναλόγως της
κρισιμότητας των υλικών, να μην προσκομιστούν τα (β)
και (γ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν μπορούν
να εξασφαλιστούν από τον εισαγωγέα.
4. Η ισχύς της άδειας εισαγωγής είναι ένα (1) έτος
από την ημερομηνία έκδοσής της.
Άρθρο 4
Γνωμοδότηση για άδεια εξαγωγής
1. Για την έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης για τη
χορήγηση άδειας εξαγωγής θα πρέπει να υποβάλλονται
τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία θα μνημονεύονται τουλάχιστον
η χώρα τελικού προορισμού, ο τελικός αποδέκτης και
η σύμβαση ή η παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας,
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.
β. Πρωτότυπο προτιμολόγιο του εξαγωγέα.
γ. Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας, στο οποίο
θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς
εξαγωγή είδη.
δ. Ανάλογα του είδους της σύμβασης ή της παραγ−
γελίας και του προορισμού εξαγωγής, Διεθνές Πιστο−
ποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate−IIC)
ή επικυρωμένο αντίγραφο από επίσημο κρατικό φορέα
της χώρας τελικού προορισμού Πιστοποιητικού Τελικού
Χρήστη (End User Certificate/EUC).
ε. Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περί−
πτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς
στη σύμβαση ή την παραγγελία.
2. Προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση
της εξαγωγής, ο εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλλει
θεωρημένο Φ/Α αρμόδιας τελωνειακής αρχής της αντί−
στοιχης διασάφησης εξαγωγής προς εισαγωγή στο κρά−
τος παραλαβής−υποδοχής του συγκεκριμένου είδους −
υλικού.
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3. Αναλόγως της χώρας τελικού προορισμού και της
φύσης του υλικού, δύναται να ζητηθεί από τον εξαγωγέα
υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία, θα υποχρεού−
ται να προσκομίσει στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία φόρτωσης των υλικών, αποδεικτι−
κά στοιχεία, δεόντως θεωρημένα από τις αρχές της
χώρας προορισμού, με τα οποία θα πιστοποιείται ότι
αυτά έφτασαν στη δηλωθείσα χώρα προορισμού (Post
Shipment Control).
4. Για εξαγωγές που πραγματοποιούνται από τις Ελλη−
νικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες έχουν προσωρινό χα−
ρακτήρα, δύναται αναλόγως της κρισιμότητας των υλι−
κών και της χώρας προορισμού, να μην προσκομιστούν
τα (γ) και (δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα
δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τον εξαγωγέα.
5. Για την έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης για τη
χορήγηση άδειας εξαγωγής ,το (β) δικαιολογητικό της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται
στις περιπτώσεις που η εξαγωγή πραγματοποιείται από
τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Άρθρο 5
Άδεια εξαγωγής−επανεισαγωγής και άδεια εξαγωγής
1. Για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής−επανεισαγωγής,
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3α του ν.2168/1993, όπως αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 3 του ν.4028/2011, θα πρέπει να υποβάλλονται
τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, στην οποία θα μνημονεύονται τουλάχιστον
η χώρα προορισμού, ο φορέας που διοργανώνει την
έκθεση/δοκιμή, η χρονική διάρκεια των δοκιμών και το
τελωνείο εξαγωγής−επανεισαγωγής.
β. Πρωτότυπο Προτιμολόγιο.
γ. Αντίγραφο πρόσκλησης για συμμετοχή σε έκθε−
ση/δοκιμή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της, αντίγραφο
έγγραφου που να πιστοποιεί τη διενέργεια της εν λόγω
έκθεσης ή δοκιμής.
δ. Πιστοποιητικό Προσωρινής Χρήσης από το φορέα
που διοργανώνει την έκθεση/δοκιμή, στο οποίο θα ανα−
γράφονται με σαφήνεια τα υλικά με στρατιωτικό προ−
ορισμό που θα χρησιμοποιηθούν ως δείγματα και το
χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι δοκιμές.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την όποια ο
εξαγωγέας δηλώνει ότι μετά την επανεισαγωγή των
δειγμάτων και εντός 30 ημερών, θα υποβάλει θεωρημέ−
νο Φ/Α αρμόδιας τελωνειακής αρχής των αντιστοίχων
διασαφήσεων εξαγωγής− επανεισαγωγής. Σε περίπτωση
που ή χώρα προέλευσης των προς εξαγωγή υλικών με
στρατιωτικό προορισμό είναι Κράτος Μέλος της ΕΕ,
θα πρέπει να δηλώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των
εξαγωγικών περιορισμών, που καθορίζονται στο άρθρο
14 του ν.4028/2011.
2. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας εξαγω−
γής−επανεισαγωγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προηγούμενη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπουργείου
Εξωτερικών.
3. Για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής, σύμφωνα με
όσα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3α
του ν.2168/1993, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
3 του ν.4028/2011, θα πρέπει να υποβάλλονται τα εξής
δικαιολογητικά:
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α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά
και με σαφήνεια τα προς εξαγωγή υλικά με στρατι−
ωτικό προορισμό, ο σκοπός προς εξαγωγής, η χώρα
προορισμού, ο τελικός αποδέκτης και το τελωνείο εξα−
γωγής. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης των
προς εξαγωγή υλικών με στρατιωτικό προορισμό είναι
Κράτος Μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να δηλώνεται ότι
έχουν τηρηθεί οι όροι των εξαγωγικών περιορισμών,
που καθορίζονται στο άρθρο 14 του ν.4028/2011.
β. Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας και σε περί−
πτωση μη ύπαρξης αυτών, σχετική αλληλογραφία από
την οποία προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα πραγμα−
τοποίησης της εξαγωγής.
4. Προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εξαγωγή του
υλικού με στρατιωτικό προορισμό, ο εξαγωγέας υπο−
χρεούται να υποβάλλει θεωρημένο Φ/Α αρμόδιας τελω−
νειακής αρχής της αντίστοιχης διασάφησης εξαγωγής
προς εισαγωγή στο κράτος παραλαβής−υποδοχής του
συγκεκριμένου είδους −υλικού.
Άρθρο 6
Άδεια μεταφοράς
1. Για την έκδοση άδειας μεταφοράς θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση στην οποία να περιλαμβάνονται
τα εξής:
α. Πλήρη στοιχεία συμβάσεως ή παραγγελίας.
β. Συγκεκριμένο δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί από
το σημείο αποστολής ως το σημείο παραλαβής (με
ακρίβεια 30 ημερών από ημερολογιακής απόψεως).
γ. Σε περίπτωση που τα προς μεταφορά είδη − υλικά
είναι μέρος (και όχι το σύνολο) σχετικής συμβάσεως
ή παραγγελίας, θα πρέπει τα έντυπα που προσκομί−
ζονται να καθορίζουν επακριβώς την ποσότητα και το
είδος αυτών σε συνάφεια με την συνολική συμβατική
απαίτηση. Τυχόν προηγούμενες ποσότητες που έχουν
διακινηθεί στο παρελθόν και στα πλαίσια της ίδιας σύμ−
βασης θα πρέπει να μνημονεύονται.
2. Η ισχύς της άδειας είναι τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την έκδοσή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πραγματοποίηση της μεταφο−
ράς απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ή
βεβαίωσης επικυρωμένης από κρατική αρχή για την
ολοκλήρωση − παράδοση − παραλαβή του είδους − υλι−
κού που έχει μεταφερθεί.
Άρθρο 7
Πιστοποιητικό τελικού χρήστη (End User Certificate)
1. Για την έκδοση πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα
πρέπει να υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία να επισυνάπτονται τα παρα−
κάτω:
(1) Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας, στο οποίο
θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς
εισαγωγή είδη.
(2) Το σχετικό πρωτότυπο προτιμολόγιο του εξαγωγέα
οίκου του εξωτερικού.
(3) Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περί−
πτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς
στη σύμβαση ή παραγγελία.
β. Ιδιαίτερα αιτήματα της χώρας προορισμού (όπως
ειδικές δεσμεύσεις, ειδικές φόρμες εγγράφων κ.λπ.).
2. Η νόμιμη ισχύς του πιστοποιητικού αυτού καθορίζε−
ται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
απαιτηθεί.

3. Το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να υπογράφεται
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ που είναι
ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ του ΥΠΕΘΑ.
Αρθρο 8
Άδεια διαμετακόμισης
1. Για την έκδοση σύμφωνης γνωμοδότησης για χορή−
γηση αδείας διαμετακόμισης, θα πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση, στην οποία να περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Συγκεκριμένο δρομολόγιο με καθορισμό του σημεί−
ου εισόδου και εξόδου σε κάθε κράτος.
β. Ακριβή ποσότητα και περιγραφή των προς διαμε−
τακόμιση ειδών − υλικών.
γ. Ακριβή περιγραφή ενδεικτικών επισήμανσης στοι−
χείων των συσκευασιών μέσα στις οποίες θα συσκευ−
αστούν τα είδη − υλικά.
δ. Ακριβή στοιχεία του μεταφορέα.
ε. Εκπροσώπηση διεθνούς εταιρείας στη χώρα μας ή
εκπροσώπου της, καθώς και στοιχεία για την ασφαλι−
στική κάλυψη Αστικής ευθύνης (για κάθε κίνδυνο) για
επικίνδυνα υλικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πραγματοποίηση της διαμετακό−
μισης να υποβάλλεται επικυρωμένη βεβαίωση αρμόδιας
τελωνειακής αρχής με την οποία να βεβαιώνεται η ει−
σαγωγή ή εξαγωγή των ειδών − υλικών αυτών.
Άρθρο 9
Στρατιωτικός Εξοπλισμός
Ως στρατιωτικός εξοπλισμός, νοούνται τα προϊόντα
που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε επικαιροποιημέ−
νο Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Common Military List).
Άρθρο 10
Διοικητικές Κυρώσεις
Θα επιβάλλονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες
κυρώσεις από τα επιμέρους άρθρα του ν. 2168/1993
όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα αντίστοιχα άρθρα
του ν.4028/11. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατόν να
επιβάλλονται τα ακόλουθα:
α. Σε προσκόμιση ψευδών δικαιολογητικών, πιστοποιη−
τικών ή άλλων στοιχείων οι παραβάτες θα τιμωρούνται
με προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή από τους καταλόγους
προμηθευτών και τους διαγωνισμούς του ΥΠΕΘΑ.
β. Ακύρωση ή ανάκληση ή αναστολή κάθε είδους αδεί−
ας − πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΘΑ.
γ. Αναστολή προώθησης − εξέτασης αιτημάτων του
παραβάτη προς το ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 11
Καταργούμενες Διατάξεις
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη.
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των τελευταίων εδα−
φίων των παραγράφων 1ε και 3α του άρθρου 5, των
οποίων η εφαρμογή θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4028/11.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(4)
Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Με την αριθμ. 937/20/02−01−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του
Ν.3230/2004 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 70
του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. πρωτ. 639/20−12−2011
απόσπασμα πρακτικού του Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(γνωμοδότηση της από 15ης Δεκεμβρίου 2011 συνεδρί−
ασης), μετατάσσεται η υπάλληλος Διαμαντή Αγγελική
του Βασιλείου, Διοικητικός − Λογιστικός ΔΕ, με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε
ομοιόβαθμη θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
ειδικότητας Διοικητικού (ΠΕ) με την Ιδια ως άνω εργα−
σιακή σχέση, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της,
καθόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από το νόμο για τον
κλάδο αυτό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ Ε. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων 316/18−01−2012).
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ
F
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(6)
Μεταφορά θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
Με την αριθμ. 150/08.02.2012 Κοινή Απόφαση του Δι−
οικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή−
σου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν.3755/09 (ΦΕΚ
52/Α/30.03.2009), τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.3599/07 (ΦΕΚ176/Α/1.08.07) και κατόπιν
της αριθμ. 19/21.10.2011 θετικής Απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
της αρ. 10/13.09.2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και
της αριθμ. 21/15.12.2011 γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν.Αιτωλοακαρνανίας,
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Αττικής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ,
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων στο Γε−
νικό Νοσοκομείο Αγρινίου, με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης της και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό.
Οι Διοικητές των Υ.ΠΕ.

(5)
Μεταφορά θέσης στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής
Αποκατάστασης του Γ.Ν. Πρέβεζας

6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου,
2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Αιγαίου
και Δυτικής Ελλάδας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Μεταφορά θέσης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Κέρκυρας.

Με την αριθμ. 141/06−02−2012 Κοινή Απόφαση των
Διοικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι−
γαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
εβδόμου άρθρου του Ν.3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009),
τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), τις διατάξεις του Ν.4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011) και τις διατάξεις του άρθρου
24 του Ν.3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.07) και κατόπιν της
αριθμ. 2093/16−12−2010 θετικής Απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», της αρ. 19/25−02−2011 γνωμοδότησης
του Πενταμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και
τις αριθμ. 03/03.06.2011 και 04/06−10−2011 γνωμοδοτήσεις
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονάδων Κοινω−
νικής Φροντίδας της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας , μετατάσσεται
η μόνιμη υπάλληλος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΤΑΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκό−
μων, στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
του Γ.Ν. Πρέβεζας (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Πρέβεζας), με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της και με τα βαθμό
που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με την αριθμ. 151/08−02−2012 Κοινή Απόφαση των Διοι−
κητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου
άρθρου του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009) τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.07)
και τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και κατόπιν της αριθμ. 06/
14−04−2011 θετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής της αρ. 03/
16−03−2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και της αριθμ.
07/17−03−2010 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου υπαλλήλων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυ−
ρας μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής ΜΑΡΙΑ − ΣΤΑΜΑΤΙΑ − ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατηγορίας ΔΕ
κλάδου Ειδικών Θεραπευτών, στο Ψυχιατρικό Νοσοκο−
μείο Κέρκυρας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
της και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Διοικητές των Υ.ΠΕ.

Οι Διοικητές των Υ.ΠΕ.

2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς
και Αιγαίου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας
ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς
και Αιγαίου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας
ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007461403120008*

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

