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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1176 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ. 1077/

16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β΄/5.6.2003) Συμπλήρωση − τροπο−
ποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου 
Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 

70/Α΄/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και 
άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονι−
σμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ».

4. Την υπ’ αριθμ. 05513ΕΞ10910712012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος φυσικών 
προσώπων.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 1106485/6220/0016/
27.11.2001 απόφασής μας (ΦΕΚ Β΄ 1685), όπως ισχύει, 
αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 3

Η Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από την εκκαθάρι−
ση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους προκύπτει ποσό 
για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις 
εξής κατηγορίες:

Α΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο 

ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρα−
κρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι από 
5 ευρώ μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ, καθώς και ποσό 
επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους 
αυτής.
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Οι δικαιούχοι αυτοί αμέσως μετά την εκκαθάριση των 
οικείων φορολογικών δηλώσεων θα συμπεριλαμβάνονται 
σε μαγνητικές ταινίες οι οποίες θα παράγονται από τη 
Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1032543/
1540/0016/2002 απόφασής μας. 

Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την 
πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά 
των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς 
με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαι−
ούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματω−
μένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:
Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το επιστρεφόμενο ποσό.
Τον Α.Φ.Μ.
Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή 

θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κά−

νουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό 
και

Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή 
την είσπραξη.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το 
φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης 
θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Β΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο 

ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρα−
κρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι άνω 
των 1.500 ευρώ. 

Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατά−
σταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή 
θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά από 
σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.

Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκα−
θάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα απο−
στέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ει−
δοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για 
τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση 
φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο 
εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υπο−
χρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των 
επιστρεφόμενων ποσών.

Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών 
όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστρο−
φής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και 
παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδο−
ποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα 
έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που δεν 

είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών 
στην περίπτωση που συμμετέχουν στην επιστροφή.

Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής 
θα αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθα−
ρισμένα Α.ΦΕΚ και εκκαθαριστικά σημειώματα στους 
δικαιούχους χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου 
εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που 
έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλε−
κτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείω−
μα σχετική σημείωση με την υποχρέωση προσκόμισης 

της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων 
ποσών.

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδή−
ματος της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομα−
στική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, 
στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των 
φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομη−
νία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από 
τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει 
η ανάληψη ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή 
της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία 
του μήνα. 

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδή−
ματος της Β΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επι−
στροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία 
θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο 
του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή γραφείο Φορολογίας εισο−
δήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, 
θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, 
με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, 
τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και 
των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και 
συγκεκριμένα:

βα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, 
θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γρα−
φείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, στην 
προκαταβολή ή στον Ο.Γ.Α., θα διαγράφεται όλη η εγ−
γραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επι−
στροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη 
συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. 
κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η 
οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος.

βγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος 
υπάλληλος.

Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επε−
ξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. 
Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται 
στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 (δέκα) ημερών 
από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περι−
λαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισο−
δήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργα−
σίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο 
Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους 
θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος 
στους υπόλοιπους δικαιούχους.

Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, που έχουν δι−
αγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προ−
σκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενεργείτε 
ως εξής:

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα 
δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, 
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θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζεται 
στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, 
θα συντάσσεται το πιο πάνω Α.ΦΕΚ και στη συνέχεια 
θα διενεργείται εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης 
η οποία θα υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται 
στη Δ.Ο.Υ.

γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν θα παραλαμβάνει την 
κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώ−
νει με βάση τα μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων 
στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες 
για κάθε περίπτωση πληροφορίες: 

γα) Το ποσό που συμψηφίζεται με οφειλή του δικαι−
ούχου προς το Δημόσιο, υπολογιζόμενων των τυχόν 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανου−
αρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία 
απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρό−
τασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβά−
νεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής. Οι 
Δ.Ο.Υ., για τα ποσά που συμψηφίζονται θα δημιουργούν 
ατομικό Α.ΦΕΚ επιστροφής και στην συνέχεια θα τα 
συμψηφίζουν. 

γβ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών 
ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφο−
ρά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και 
έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι ακόλουθες 
ενέργειες:

Θα επιβεβαιώνεται κεντρικά η βεβαίωση του ποσού 
καθώς και αν υπάρχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέ−
χεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώ−
νεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για 
το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα 
εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών 
στο λογαριασμό «Γραμμάτια Συμψηφισμού». 

Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται 
στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας 
Εισοδήματος.

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων 
επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις 
οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει σε όλες 
τις Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα 
των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμά−
των στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία 
των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημε−
ρομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού 
από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου 
θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδή−
ματος της Γ΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκ−
καθαρισμένα Α.ΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο 
Επιστροφών θα εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων 
Α.ΦΕΚ και θα την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φο−
ρολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των 
επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή του.

α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα 
υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γρα−
φείο Επιστροφών. 

β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγ−
γραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με 
σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση 
οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθα−
ρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται 
η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος 
υπάλληλος.

Η κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ, μετά τον έλεγ−
χο, θα επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το τα−
χύτερο δυνατόν.

Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών θα προβαίνει 
στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος 
(έκδοση Α.Φ.Ε.), σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή 
του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.ΦΕΚ (π.χ. οφειλέτης 
Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.). Στις 
περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο θα διενεργού−
νται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό 
για επιστροφή, αυτό θα επιστρέφεται στο φορολογού−
μενο από τη Δ.Ο.Υ.

Για όσους δικαιούχους έχουν γίνει παρατηρήσεις στην 
κατάσταση από το τμήμα εισοδήματος, θα αναμένεται 
το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κα−
τόπιν θα γίνεται η εξόφληση των Α.ΦΕΚ

Δεν θα εξοφλούνται σε καμία περίπτωση μαγνητικά 
εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ επιστροφής που αφορούν φο−
ρολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρω−
ση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων 
επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως 
εξής:

Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών 
περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα 
ειδοποιείται αμέσως το γραφείο της Διεύθυνσης Πο−
λιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο 
στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του 
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αποσύρει 
την επιστροφή (εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από τον 
φορολογούμενο) από την Τράπεζα και θα την συμπε−
ριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.ΦΕΚ επιστροφής το οποίο 
θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφο−
ρά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν θα απαιτείται 
υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά θα εξοφλείται 
το μαγνητικό Α.ΦΕΚ που έχει αποσταλεί κεντρικά με 
συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται 
τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκο−
θεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται 
τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει 
αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.ΦΕΚ αυτό θα εξοφλεί−
ται από τη Δ.Ο.Υ.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει 
στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά Α.ΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επι−
στροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμ−
ψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους 
δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές 
μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστη−
μα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων των 
Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.6.2012.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

F
   Αριθμ. 34018 (2)
Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουρ−

γείο Εσωτερικών και τις επτά (7) Αποκεντρωμένες Δι−
οικήσεις και τους φορείς που υπάγονται σε αυτές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 146Β του N. 3528/2007 (ΦΕΚ 

Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
ο Ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του N. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ.» και της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του 
N. 4057/2012.

β) Της παρ. 3 του άρθρου 13 του N. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

γ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης......».

στ) Του Π.Δ. 49/1988 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 11/2010 (ΦΕΚ Α΄ 15) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης».

η) Της παρ. 1γ του άρθρου 2 του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας.....».

θ) Του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ι) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄ 135) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 236) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου», του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδο−
νίας», του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α΄ 231) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας», του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 229) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», του Π.Δ. 142/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης», του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών κοινό Πει−
θαρχικό Συμβούλιο για:

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων 
και των Γενικών Γραμματειών αυτού.

2. Τις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ήτοι την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, την Αποκεντρωμένη Διοίκη−
ση Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − 
Θράκης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου και τα εποπτευόμενα από 
αυτές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ως έδρα ορίζεται το κατάστημα στέγασης των υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β) Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. Α είναι 
τριμελές, συνεδριάζει δημόσια και συγκροτείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3, 6, 7, 8 του άρθρου 
146Β του N. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν. 3528/2007 τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο δεύτερο του N. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και της παρ. 3 του 
άρθρου εβδόμου του N. 4057/2012.

Γ) Γραμματέας στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο ορί−
ζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
με Βαθμό τουλάχιστον Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που ορίζε−
ται, με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση Ορισμού 
Μελών.

Δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί−
ων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. ΙΕ/26556/4198/50133 (3)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/52418/4709/50133/8.4.2008 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα της εταιρείας «TECTRADE LIMITED» 
που εδρεύει στη Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη−
κε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 1 

παρ. 2 (ΦΕΚ 132/Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλά−
δι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
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συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ 312/Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000), 
όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΙΕ/52418/4709/50133/8.4.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με 
την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα, της εταιρείας «TECTRADE LIMITED» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄).

8. Την από 12.6.2012 (αριθμ. πρωτ. 26556) αίτηση της 
εταιρείας «TECTRADE LIMITED», για την ανάκληση της 
παραπάνω απόφασης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/52418/4709/50133/8.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 727/Β΄/29.4.2008), που αφορά στην εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄), 
της εταιρείας «TECTRADE LIMITED», που εδρεύει στη 
Κύπρο.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
  Αριθμ. 100754/Δ4 (4)

Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/

Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 
5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α΄/26.9.1991) «Μεταγραφές 
φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση Υπουρ−
γείου Οικονομικών κ.λπ.».

στ) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/
Α΄/22.11.2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους δια−
τάκτες».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα».

3. Την υπ’ αριθμ. 76051/04.7.2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄/5.7.2012) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο 
Παπαθεοδώρου.

4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τις 
εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαί−
δευσης όπως υπεβλήθησαν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

5. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως 
ακολούθως:

α) Την υπ’ αριθμ. 53/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας. 

β) Την υπ’ αριθμ. 25/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγιάς.

6.α) Την υπ’ αριθμ. 14900/3.5.2012 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Φλώρινας.

β) Την υπ’ αριθμ. 8313/3.5.2012 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ως 
ακολούθως:

α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.:
Η εκ 24.040 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για τη μετα−

φορά των μαθητών θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή 
και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οι−
κείων Δήμων και Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

Α) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2012−2013 τις 
παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2/ΘΔ.Σ. ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
(9470149) 6/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ

3/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 
(9470097)

2/Θ Δ.Σ. ΝΙΚΗΣ (9470150)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3/Θ Δ.Σ. ΟΜΟΛΙΟΥ (9310228) 4/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΜΙΟΥ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ2/Θ Δ.Σ. ΣΤΟΜΙΟΥ (9310209)

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1/Θ Δ.Σ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ (9170152)

4/Θ Δ.Σ. ΣΚΙΝΙΑ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΣΚΙΝΙΑ

1/Θ Δ.Σ. ΣΚΙΝΙΑ (9170170)

2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ (9170158)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

    F 

Αριθμ.  Φ50/267/101245/Γ1 (5)
Ορισμός του 1ου 12θέσιου Πρότυπου Πειραματικού Δη−

μοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μα−
ράσλειο), σε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/

Α΄/30.9.1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23.9.1997 με θέμα «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

3. Την περίπτωση β, της παραγράφου 7, του άρθρου 
13, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α΄/13.7.1998) με θέμα «Ορ−
γάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) με 
θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) με θέμα «Διορι−
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

7. Την υπ’ αριθμ. 76051/4.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2091/Β΄/5.7.2012) 

με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

8. Την υπ’ αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28.5.2010 (ΦΕΚ 804/
Β΄/9.6.2010) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός 800 
Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι−
δευτικό Πρόγραμμα».

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.3/724/71442/Γ1/18.6.2010 (ΦΕΚ 1048/
Β΄/12.7.2010) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση − 
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.3/609/6745/Γ1/28.5.2010 
(ΦΕΚ 804/Β΄/9.6.2010) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα».

10. Την υπ’ αριθμ. 19/22.6.2012 εισήγηση της Διοικού−
σας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ακόλουθο Δημοτικό Σχολείο σε Ολοήμε−
ρο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
(Ε.Α.Ε.Π.).

Διεύθυνση Π.Ε Α΄ Αθηνών
1ο 12θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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   Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/οικ.86767 (6)
Ανάκληση απόφασης Εφαρμογής Αρμοδιοτήτων Τιμο−

λόγησης Φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρ−
μάκων (Ε.Ο.Φ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του N.  1316/83 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Ίδρυση, Ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 19 του N. 4052/
2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

4. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 75).
5. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 142/1989 (ΦΕΚ Α΄ 68).
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ.57364/6.6.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1097) 

υπουργική  απόφαση «Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολό−
γησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Μάριο Σαλμά.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ.57364/6.6.2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1097) υπουργικής απόφασης για όσο χρονικό δι−
άστημα απαιτείται, για την πλήρη οργάνωση της υπηρε−
σίας υποδοχής εφαρμογής του αντικειμένου, όπως αυτό 
περιγράφεται στα άρθρα 16, 18 και 19 του N. 4052/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 41).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

    F

(7)
    * Μεταφορά θέσης

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Με την υπ’ αριθμ. 2118/31.1.2012 πράξη του Πρύτανη του 
Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26/Α΄/9.2.2007).

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/
Α΄/11.2.2004).

Γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

Δ) Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) «Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε) Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/27/οικ.9009/9.5.2005 έγ−
γραφο του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Διευκρινίσεις 
για μετατάξεις προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις».

Στ) Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ.11248/4.5.2007 
έγγραφο του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Αιτήσεις μετα−
τάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 και 
70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα».

Ζ) Την υπ’ αριθμ. 26159/27.10.2011 αίτηση της υπαλλή−
λου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Φωτεινής 
Αντωνοπούλου, με το επισυναπτόμενο πτυχίο Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας (Ειδίκευση: Ιστορία) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η) Την από 24.11.2011 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Θ) Την από 12.1.2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου και

Ι) Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω 
υπαλλήλου, μετατάσσεται η υπάλληλος του Ιδρύματος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Φωτεινή 
Αντωνοπούλου του Ανδρέα, στην ειδικότητα ΠΕ Διοι−
κητικού Οικονομικού, με Ε΄ βαθμό και με πλεονάζοντα 
χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτό το χρόνο, που έχει 
διανυθεί από την ημερομηνία κτήσης από αυτήν του 
πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ειδίκευση: Ιστορία) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ήτοι από 20.8.2011.

Η ως άνω μετάταξη θα υλοποιηθεί με μεταφορά της 
οργανικής θέσης της κατεχόμενης ειδικότητας στην 
ειδικότητα μετάταξης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 19226/31.7.2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ 907/31.8.2012.

  Ο Πρύτανης
Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στο ΦΕΚ 2146/Β΄/16.7.2012, στη σελίδα 29686, τη στή−

λη Α΄ και από τον τρίτο στίχο εκ των άνω μέχρι τον 
τριακοστό έκτο στίχο, όπου δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 
1066/3.7.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την έγκριση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού 
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μα−
ζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.), επιφέρεται 
διόρθωση αναφορικά με τα περιεχόμενα του Οργανι−
σμού και από το άρθρο 12 έως το Ακροτελεύτιο άρθρο, 
από τα λανθασμένα:

«Άρθρο 12: Αρμοδιότητες διεύθυνσης προσχολικής 
αγωγής − φροντίδας και μαζικής άθλησης Ηρακλείου.

− Άρθρο 13: Αρμοδιότητες τμήματος προσχολικής 
αγωγής και φροντίδας.

Kostas
Highlight
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− Άρθρο 14: Αρμοδιότητες γραφείων παιδαγωγικών 
και βοηθητικών δραστηριοτήτων.

− Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του τμήματος του Κέντρου 
Φροντίδας Οικογένειας.

− Άρθρο 16: Αρμοδιότητες του τμήματος Αθλητισμού.
− ΜΕΡΟΣ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
− Άρθρο 17: Διοίκηση − Εποπτεία − Συντονισμός.
− Άρθρο 18: Αρμοδιότητες προϊσταμένων διοικητικών 

ενοτήτων.
− Άρθρο 19: Κανονισμοί λειτουργίας των υπηρεσιών.
− ΜΕΡΟΣ 4ο
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
− Άρθρο 20: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου.
− Άρθρο 21: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δί−

καιου αορίστου χρόνου.
− Άρθρο 22: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δί−

καιου ορισμένου χρόνου.
− Άρθρο 23: Εξωτερικοί συνεργάτες − Θέσεις με σύμ−

βαση έργου.
− ΜΕΡΟΣ 5ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
− Άρθρο 23: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών.
− Άρθρο 24: Εφαρμοστέο δίκαιο.
− Άρθρο 25: Διαδικασία ορισμού.
− ΜΕΡΟΣ 6ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
− Άρθρο 26: Τελικές διατάξεις.
Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης»,
στα ορθά:
«Άρθρο 12: Αρμοδιότητες αυτοτελούς γραφείου υγι−

εινής και ασφάλειας.
Άρθρο 13: Αρμοδιότητες διεύθυνσης προσχολικής 

αγωγής − φροντίδας και μαζικής άθλησης Ηρακλείου.
Άρθρο 14: Αρμοδιότητες τμήματος προσχολικής αγω−

γής και φροντίδας
Άρθρο 15: Αρμοδιότητες γραφείων παιδαγωγικών και 

βοηθητικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες του τμήματος του Κέντρου 
Φροντίδας Οικογένειας.

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες του τμήματος Αθλητισμού.
Άρθρο 18: Αρμοδιότητες τμήματος λειτουργίας και 

διαχείρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Άρθρο 19: Αρμοδιότητες τμήματος Πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων.
Άρθρο 20: Aρμoδιότητες τμήματος Αθλητισμός για 

όλoυς.
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Άρθρο 21: Διοίκηση − Εποπτεία − Συντονισμός.
Άρθρο 22: Αρμοδιότητες προϊσταμένων διοικητικών 

ενοτήτων.
Άρθρο 23: Κανονισμοί λειτουργίας των υπηρεσιών. 
ΜΕΡΟΣ 4ο
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Άρθρο 24: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δη−

μοσίου δικαίου.
Άρθρο 25: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου 

αορίστου χρόνου.
Άρθρο 26: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου 

ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 27: Εξωτερικοί συνεργάτες − Θέσεις με σύμ−

βαση έργου.
ΜΕΡΟΣ 5ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Άρθρο 28: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
Άρθρο 29: Εφαρμοστέο δίκαιο
Άρθρο 30: Διαδικασία ορισμού
ΜΕΡΟΣ 6ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31: Τελικές διατάξεις
Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης».
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

9362/28.8.2012).

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)
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