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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικό µητρώο εµπόρων ζώντων ζώων σε συµµόρφωση προς τα Π.∆. 308/2000
(βοοειδή, χοίροι) και 242/2005 (πρόβατα, αίγες)
Σας αποστέλλονται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή:
1. Η απόφαση µε αριθµό 3730/135719 (ΦΕΚ 4855 Β΄) η οποία προβλέπει την υποχρεωτική
ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εµπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.∆. 242/2005) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή
εφαρµογή και την τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου εµπόρων ζώντων ζώων, µε σκοπό την
επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συµµόρφωση
προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής
της Ε.Ε.
2. Η απόφαση µε αριθµό 3729/135714 (ΦΕΚ 4919 Β΄) η οποία προβλέπει την υποχρεωτική
ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εµπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.∆. 308/2000) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή
εφαρµογή και την τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου εµπόρων ζώντων ζώων, µε σκοπό την
επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συµµόρφωση
προς την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής
της Ε.Ε.
3. Το ΦΕΚ 5196/Β'/20-11-2018 µε διορθώσεις σφαλµάτων που αφορούν την υπ' αριθµ.
3730/135719/8-10/2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων.
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Σε εφαρµογή της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας, µε τις προαναφερθείσες αποφάσεις
καθορίζονται οι διαδικασίες της υποχρεωτικής καταγραφής των εµπόρων ζώντων
βοοειδών, χοίρων, αιγών και προβάτων (τύπου Α και Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο
13 των Π.∆. 308/2000 και 242/2005 αντίστοιχα) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρµογή
της Γενικής ∆/νσης Κτηνιατρικής.
Πιο συγκεκριµένα, καθορίζονται:
α) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
β) η διαδικασία εγγραφής,
γ) η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ή απόρριψης της αίτησης του εµπόρου,
δ) οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής ή απόρριψης της αίτησης,
ε) οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Για την καλύτερη εφαρµογή των αποφάσεων και προκειµένου να διευκολυνθούν οι
χρήστες στο έργο τους, επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες µε όλα τα επί µέρους βήµατα
που πρέπει να ακολουθηθούν, τόσο από τους εµπόρους, όσο και από τους χρήστες των
∆ΑΟΚ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός των προβλεπόµενων
χρονικών ορίων για όλους του εµπόρους ζώντων ζώων της χώρας.
Παρακαλείσθε όπως ενηµερώσετε σχετικά όλους τους εµπόρους ζώντων ζώων της
περιοχής που εµπίπτει στην αρµοδιότητά σας, µε κάθε πρόσφορο µέσο, προκειµένου να
προβούν άµεσα και εντός των προβλεπόµενων ηµεροµηνιών στην ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης / δήλωσης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
Οι ∆ΑΟΚ Κτηνιατρικής των Π.Ε. οφείλουν να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο που
θα είναι υπεύθυνος για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης του εµπόρου, καθώς και
για την τήρηση επικαιροποιηµένου ηλεκτρονικού µητρώου εµπόρων ζώντων ζώων για την
περιοχή της αρµοδιότητάς τους και να µας κοινοποιήσουν τα στοιχεία του
(ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο, ηλεκτρονική δ/νση) το
συντοµότερο δυνατό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αναφέρεται στο
παρόν έγγραφο.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
Α.α.

Μ. Γιαννιού

2

Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.

∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής. Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Σ. Αραχωβίτη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ Ολυµπίας Τελιγιορίδου
3. Γραφείο Γεν.Γραµµατέα κ. Ν.Αντώνογλου
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ.
Χ.Κασίµη
5. Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ
6. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
7. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
8. ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων & Κτηνιατρικών Φαρµάκων
9. Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας στο Υπουργείο
10. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.
11.Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.
12. ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆οµοκού 5, 10445, Αθήνα.
13. ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη
τηλ. 2319 991140
fax. 2319 991199
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
"Έμποροι Ζώντων Ζώων”
(Για τους εμπόρους)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΘΗΝΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Με την απόφαση με αριθμό 3730/135719 (ΦΕΚ 4855 Β΄) καθορίζεται η υποχρεωτική
ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 242/2005) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή
εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την
επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς
την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
 Με την απόφαση με αριθμό 3729/135714 (ΦΕΚ 4919 Β΄) καθορίζεται η υποχρεωτική
ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 308/2000) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και η
τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της
αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την οδηγία
64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο έμπορος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εισέρχεται στην ιστοσελίδα των
Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/ , όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 1)

Εικόνα 1
Μετά την αποδοχή της πολιτικής ορθής χρήσης (Εικόνα 1), εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 2.

Εικόνα 2
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Στο πλαίσιο “Σύνδεση χρήστη”, ο χρήστης συμπληρώνει το Όνομα χρήστη (username)
και τον Κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη
διαδικασία της εγγραφής του στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Τέλος, στην επιλογή υπηρεσίας επιλέγει
“Έμποροι Ζώντων Ζώων”. Σημειώνεται ότι ο χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή στις ψηφιακές
Υπηρεσίες με το ΑΦΜ με το οποίο έχει εμπορική δραστηριότητα και στο οποίο είναι
καταχωρημένες οι εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιεί ως σταβλικές εγκαταστάσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, κατά την προσπάθεια εισαγωγής του στην Ψηφιακή Υπηρεσία Εμπόρων Ζώντων
Ζώων θα λάβει το ακόλουθο μήνυμα ειδοποίησης και δε θα του επιτραπεί η πρόσβαση στην
υπηρεσία. (Εικόνα 3)

Εικόνα 3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την είσοδο του χρήστη στην ψηφιακή υπηρεσία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη
(Εικόνα 4) όπου ζητείται η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του εμπόρου καθώς και η
ηλεκτρονική υποβολή 2 εγγράφων σε μορφή pdf:
α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο όπου
βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του εμπόρου
β) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
Σημειώνεται ότι τα πεδία ΑΦΜ και Αριθμός ΓΕΜΗ είναι προσυμπληρωμένα και δεν μπορούν να
τροποποιηθούν από τον χρήστη.
Αφού καταχωρηθούν τα παραπάνω στοιχεία και γίνει η αποθήκευσή τους πατώντας το κουμπί
"Αποθήκευση", εμφανίζεται η εικόνα 5 όπου πλέον ο χρήστης μπορεί να κάνει αίτηση για την
άδεια εμπόρου.

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Ο χρήστης, βρισκόμενος στην οθόνη της εικόνας 5, έχει τις εξής δυνατότητες
A)
B)
Γ)
Δ)
Ε)
Z)

Αναζήτηση (μιας υπάρχουσας αίτησης),
Δημιουργία νέας αίτησης.
Προβολή των αιτήσεών του καθώς και της κατάστασής τους.
Προβολή των στοιχείων του εμπόρου
Αίτηση Τροποποίησης της άδειας
Αίτηση Ανανέωσης της άδειας

Α) Αναζήτηση
Για να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιείστε τα πεδία που βρίσκονται στο πλαίσιο της
Αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε βάσει κατηγορίας Αδείας, Ημερομηνίας, ΔΑΟΚ και
κατάστασης της αίτησης σας. Μετά τη συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης που επιθυμείτε, θα
πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Αναζήτηση". Σε περίπτωση που χρειάζεστε να ακυρώσετε την
Αναζήτηση πατήστε το κουμπί “Καθαρισμός”. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια,
πατώντας το πλήκτρο “Βοήθεια” εμφανίζεται το παρόν εγχειρίδιο.
B) Δημιουργία αίτησης
Προκειμένου να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση για άδεια εμπόρου, αρκεί να πατήσετε το
κουμπί "Νέα Αίτηση Άδειας". Τότε, όπως φαίνεται παρακάτω, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 6:

Εικόνα 6

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Οι έμποροι χωρίζονται σε 2 τύπους: Α και Β



Τύπος Α: Έμποροι που διαθέτουν σταβλικές εγκαταστάσεις. Για κάθε τύπο ζώου που
εμπορεύονται πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους αντίστοιχη σταβλική εγκατάσταση.
Τύπος Β: Έμποροι που δεν διαθέτουν σταβλική εγκατάσταση.
Τα είδη ζώων που μπορεί να δηλώσει ο έμπορος είναι τα εξής:






Βοοειδή
Αίγες
Πρόβατα
Χοιρινά

Εφόσον ολοκληρώσετε την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων και πατήσετε το
κουμπί «αποθήκευση» θα μεταφερθείτε στην οθόνη της Εικόνας 7 όπου θα βλέπετε την αίτηση
που υποβάλλατε καθώς και την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται. Μετά την απόφαση της
αρμόδιας ΔΑΟΚ, θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα σας
ενημερώνει γι αυτή.

Εικόνα 7
Γ) Προβολή των αιτήσεων καθώς και της κατάστασής τους
Από την παραπάνω οθόνη (Εικόνα 7) μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή
της κατάστασης της αίτησής σας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει καταχωρηθεί επιτυχώς η
αίτησή σας για άδεια εμπόρου και βρίσκεται σε κατάσταση "Υπό Έγκριση" που σημαίνει ότι δεν
έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ακόμα από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Μία άδεια μπορεί να είναι:









Υπό έγκριση
Σε ισχύ
Έχει ανακληθεί
Έχει Λήξει
Εκκρεμεί Αίτηση Τροποποίησης
Εκκρεμεί Αίτηση Ανανέωσης
Εκκρεμεί Αίτηση Ακύρωσης
Ακυρώθηκε

Από τις ενέργειες και το εικονίδιο
μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της

που βρίσκεται δίπλα από την αίτηση που έχετε υποβάλλει,
αίτησής σας ή της άδειας, αν αυτή έχει εκδοθεί (Εικόνα 8)

Εικόνα 8
Όταν εγκριθεί μία αίτηση από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, αυτή λαμβάνει "Ημερομηνία
Έγκρισης" και "Ημερομηνία Λήξης". Η χρονική ισχύς μιας άδειας ορίζεται στα 3 έτη από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.

Δ) Προβολή των στοιχείων του εμπόρου
Πατώντας το κουμπί "Πληροφορίες Εμπόρου" της εικόνας 7 μπορείτε να δείτε τα στοιχεία
που καταχωρήσατε κατά την πρώτη είσοδό σας στην ψηφιακή υπηρεσία εμπόρων ζώντων ζώων
(Εικόνα 9)

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

Εικόνα 9
Ε) Αίτηση Τροποποίησης της άδειας (Προσθήκη ή αφαίρεση ζώων)
Μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας, εφόσον αυτή έχει εγκριθεί και η άδειά σας
είναι σε ισχύ. Στην αρχική πλέον σελίδα της εφαρμογής, στον κατάλογο με τις αιτήσεις
σας, στη στήλη των ενεργειών των αδειών που κατέχετε και είναι σε ισχύ, θα δείτε τα
σύμβολά
(Εικόνα 10).
Κάνοντας κλικ σε αυτά τα σύμβολα έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την άδεια σας
προσθέτοντας ζώα ή να τροποποιήσετε την άδειά σας αφαιρώντας ζώα αντίστοιχα.
Προσοχή!: αν αφαιρέσετε όλα τα ζώα από την άδειά σας θα αποσταλεί αίτηση ακύρωσης της
άδειας στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

Εικόνα 10

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥπΑΑΤ

1. Προσθήκη ζώων (στην περίπτωση που επιθυμείτε να διευρύνετε την άδειά σας και σε
άλλα είδη ζώων)
Κάνοντας κλικ στο σύμβολο + θα εμφανιστεί η οθόνη της εικόνας 11. Στις επιλογές σας θα
δείτε μόνο όσα ζώα δεν περικλείονται ήδη στην άδεια σας. Αφού επιλέξετε τα ζώα που επιθυμείτε,
θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση". Τότε μια αίτηση επέκτασης της άδειας
αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Μέχρι να εγκριθεί η αίτηση αυτή, η άδειά σας είναι σε ισχύ
και περιλαμβάνει τα ζώα που είχατε προηγουμένως. Στην αρχική σελίδα πλέον της εφαρμογής θα
βλέπετε τις άδειες σας, όπως φαίνονται στην εικόνα 12.

Εικόνα 11

Εικόνα 12
Μετά την απόφαση της αρμόδιας ΔΑΟΚ θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που θα σας ενημερώνει γι αυτή. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, παραμένει σε ισχύ
η άδεια που ήδη είχατε και στην εφαρμογή θα βλέπετε ξανά την οθόνη της εικόνας 10. Εάν το
αίτημά σας εγκριθεί, θα πρέπει να παραστείτε στην αρμόδια ΔΑΟΚ για να πάρετε την άδειά σας,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Πλέον στην εφαρμογή θα βλέπετε την οθόνη της εικόνας 13.
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Εικόνα 13
2. Αφαίρεση ζώων (στην περίπτωση που επιθυμείτε να αιτηθείτε τροποποίηση της
άδειάς σας, με αφαίρεση κάποιων ειδών ζώων)
Κάνοντας κλικ στο σύμβολο - θα εμφανιστεί η οθόνη της εικόνας 14. Στις επιλογές σας θα
δείτε μόνο όσα ζώα περικλείονται ήδη στην άδεια σας. Αφού επιλέξετε τα ζώα που επιθυμείτε, θα
πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση".
1. Αν δεν επιλέξετε να αφαιρέσετε όλα τα ζώα που περιέχει η άδειά σας
Μια αίτηση τροποποίησης (αφαίρεσης είδους ζώων) της άδειας αποστέλλεται στην αρμόδια
ΔΑΟΚ. Μέχρι να εγκριθεί η αίτηση αυτή, η άδειά σας είναι σε ισχύ και περιλαμβάνει τα είδη των
ζώων για τα οποία είχατε λάβει την έγκριση προηγουμένως. Στην αρχική σελίδα πλέον της
εφαρμογής θα βλέπετε τις άδειές σας, όπως φαίνονται στην εικόνα 15.

Εικόνα 14
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Εικόνα 15
Μετά την απόφαση της αρμόδιας ΔΑΟΚ θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που θα σας ενημερώνει γι αυτή. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, η άδεια που είχατε
παραμένει σε ισχύ και στην εφαρμογή θα βλέπετε ξανά την οθόνη της εικόνας 13. Εάν το αίτημά
σας εγκριθεί, θα πρέπει να παραστείτε στην αρμόδια ΔΑΟΚ για να πάρετε την άδειά σας
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Πλέον στην εφαρμογή θα βλέπετε την οθόνη της εικόνας 16.

Εικόνα 16
2. Αν επιλέξετε να αφαιρέσετε όλα τα ζώα που περιέχει η άδειά σας
Μια αίτηση ακύρωσης της άδειας αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Μέχρι να εγκριθεί η αίτηση
αυτή, η άδειά σας είναι σε ισχύ και περιλαμβάνει τα είδη των ζώων για τα οποία είχατε λάβει την
έγκριση προηγουμένως. Στην αρχική σελίδα πλέον της εφαρμογής θα βλέπετε τις άδειές σας, όπως
φαίνονται στην εικόνα 17.
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Εικόνα 17

Μετά την απόφαση της αρμόδιας ΔΑΟΚ θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
που θα σας ενημερώνει γι αυτή. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, παραμένει σε ισχύ η άδεια που
είχατε και στην εφαρμογή θα βλέπετε ξανά την οθόνη της εικόνας 16. Εάν το αίτημά σας εγκριθεί,
η άδεια σας ακυρώνεται και πλέον στην εφαρμογή θα βλέπετε την οθόνη της εικόνας 18.

Εικόνα 18
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Z) Αίτηση Ανανέωσης της άδειας
Μπορείτε να αιτηθείτε ανανέωση της άδειάς σας ανά πάσα στιγμή αν η άδειά σας έχει
λήξει, ακυρωθεί ή ανακληθεί. Αν η άδειά σας είναι σε ισχύ, η δυνατότητα ανανέωσής της ξεκινά 2
μήνες πριν την ημερομηνία λήξης αυτής. Στην αρχική πλέον σελίδα της εφαρμογής, στον
κατάλογο με τις αιτήσεις σας, στη στήλη «ενέργειες» για τις άδειες που έχετε δικαίωμα ανανέωσης
θα δείτε το σύμβολο
(Εικόνα 19).

Εικόνα 19
Κάνοντας κλικ σε αυτό το σύμβολο εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 20. Χρειάζεται να
ανεβάσετε στην εφαρμογή τα αρχεία:
1. Εγγραφή στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο
2. Δήλωση έναρξης επαγγέλματος
και να πατήσετε το κουμπί αποθήκευση. Τότε αποστέλλεται αίτηση ανανέωσης της άδειας στην
αρμόδια ΔΑΟΚ και πλέον, στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας
21.
Εικόνα 20
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Εικόνα 21
Μετά την απόφαση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που θα σας ενημερώνει γι αυτή. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, η άδειά σας
παραμένει στην κατάσταση που ήταν πριν υποβληθεί το αίτημα ανανέωσης. Εάν το αίτημά σας
εγκριθεί, η άδεια σας ανανεώνεται για 3 ακόμα έτη.
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Στοιχεία επικοινωνίας
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3730/135719
Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με
τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν
το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ 291/Α΄/1.12.2005), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 13.
2. Την Οδηγία Συμβουλίου 91/68/ΕΟΚ, άρθρο 13, όπως
ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το π.δ. 242/2005
(ΦΕΚ 291/Α΄/1.12.2005).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005).
4. Το αριθμ. 88/29-08-2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α’ 160/29-08-2018)
5. Την αριθμ. 2429/119958/6-09-2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β’ 3901/2018).
6. Τον ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32/11.02.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ειδικότερα το άρθρο 62.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων για την ανάγκη καταχώρησης των εμπόρων ζώ-

Αρ. Φύλλου 4855

ντων ζώων και της τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού
μητρώου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Στόχος
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων
ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 242/2005) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού
μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών
ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της
Επιτροπής της Ε.Ε.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
1. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε αγοραπωλησίες ζώων για
εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο
εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός το πολύ
29 ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει
από τον πρώτο χώρο σε άλλον ή απευθείας σε σφαγείο
που δεν του ανήκει, είναι καταχωρημένο στα μητρώα της
αρμόδιας αρχής και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου
13 του π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ Α’291/1.12.2005).
2. «Έμπορος τύπου Α»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους
σταβλισμού.
3. «Έμπορος τύπου Β»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 2.
4. «Ζώντα ζώα»: αίγες και πρόβατα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 242/2005.
Αρθρο 3
Τήρηση μητρώου - Περιεχόμενο Υπόχρεοι σε εγγραφή
1. Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής)
Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο
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καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 2) και 3) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας
για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός (5)
πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για
τους νέους.
2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως
αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώρηση
των ακόλουθων στοιχείων:
α) Όνομα ή επωνυμία του εμπόρου β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον
πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση.
4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία
1 και 2 του π.δ. 242/2005. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή
πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την
τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της παρούσας.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά και διαδικασία
εγγραφής στο μητρώο
1. Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ,
υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική
αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου
βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
2. Στην αίτηση - δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών
υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της
εμπορικής επιχείρησης,
β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας,
πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται
για έμπορο τύπου Α).
Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που
διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου,
δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται,
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ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των
ζώων.
Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των
στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.
3 Εντός δέκα πέντε(15) ημερολογιακών ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον
έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια
Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την
αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα
από το σύστημα.
Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως
και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος.
ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και
για τους νέους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας.
4. Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο,
ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο
από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Ανανέωση εγγραφής
1. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου
ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης.
Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση
του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει
αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.
2. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της
εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην
περιοχή της αρμοδιότητας της και είναι υποχρεωμένη
να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η
κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη
να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την
περιοχή της αρμοδιότητάς της.
3. Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της
εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί
στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της
τρέχουσας έγκρισης.
Άρθρο 6
Απόρριψη - Προσφυγή
1. Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες
απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας
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κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής
Δ/νσης Κτηνιατρικής.
Άρθρο 7
Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης - Διαγραφή
1. Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται,
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση
ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται
από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 του
άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 και επανανεώνεται μόνο
όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την
αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
3. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό
μητρώο όταν:
α) Δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του ν. 4235/2014.

58177

β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει
καμία εμπορική πράξη,
γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές,
στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις,
δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του
νομικού προσώπου,
ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή
αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.
4. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής.
Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα χρονικά όρια
εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής αυτής.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1,
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται
το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους εμπόρους και
καταχωρημένους εμπόρους. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές
κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4235/2014.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ

ǹǿȉǾȈǾ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ. 3 ȃ.2690/1999)

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ: «ǼȖȖȡĮĳȒ ıĲȠ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»

ȆȇȅȈ(1):

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

e-mail:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ
ǼȝʌȠȡȚțȠȪ & ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ
ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣ:

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǹȡȚșȝȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȪʌȠȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȩʌȠȢ ǲįȡĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:
e-mail:

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.

ȉ.Ȁ
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ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ(3)
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 1
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 1:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 2
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 2:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 3
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 3:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 4
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 4:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 5
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 5:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆǼȊĬȊȃȅȊ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

e-mail:

Ǿ/Ƞ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ/ȦȞ, ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ȝȠȣ ıĲȠ
«ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 242/2005, ȦȢ ȑȝʌȠȡȠȢ ȉȪʌȠȣ …..... .
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(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİȚȡȑȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȈȊȃǾȂȂǼȃȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ(4) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

1.

ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȒȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ țĮȚ ĮȜȘșȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ șĮ ȑȤȦ ĲȚȢ
ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 1599/1986.

2.

ȉĮ ȗȫĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțĲȡȠĳȑȢ İȖȤȫȡȚİȢ, ȐȜȜȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ Ȓ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ țĮȚ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İȓįȘ:
Į)……………………

ȕ)……………………

Ȗ)…………………

į)………………

İ)……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Ǿ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ įȚĮșȑĲİȚ țȦįȚțȩ ȝİĲĮĳȠȡȑĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ: …………………………………………

4.

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ țĮȚ
șĮ ĲȚȢ ıİȕĮıĲȫ.

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. (5)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ...................................
Ǿ/ȅ ĮȚĲȠȪıĮ/ȫȞ – įȘȜȠȪıĮ/ȫȞ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(4) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ
ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ
ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(5) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ǹȆȅĭǹȈǾ ǼīȀȇǿȈǾȈ / ǹȃǹȃǼȍȈǾȈ / ǹȃǹȀȁǾȈǾȈ (1) ȉǾȈ ȀǹȉǹȋȍȇǾȈǾȈ ǼȂȆȅȇȅȊ
Ȉȉȅ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅ ȂǾȉȇȍȅ ǼȂȆȅȇȍȃ ǽȍȃȉȍȃ ǽȍȍȃ
Ǿ ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ …………………….…
……………………………….., ȑȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ĲȠ Ȇ.ǻ. 242/2005 (ĭǼȀ ǹǯ 291 / 1.12.2005), ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
2. ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ……………………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ
ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»,
3. ĲȘ ȝİ ĮȡȚșȝ. ʌȡȦĲ. ………..…..…/……....………./……..………….. ĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ/ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ/Ƞȣ
4. ………………………………………………………………………………………………………… (2)
ǼȖțȡȓȞȠȣȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ
ǽȫȦȞ» ĲȘȢ/ĲȠȣ …………….………………………………………………………………………
ĲȠȣ …………………………... , ȝİ ǹ.ǻ.ȉ. …………….…….. țĮȚ ǹ.ĭ.Ȃ. ………….……….., ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ
İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ……………………………………………………….…………,
ȝİ ȑįȡĮ ……………………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ……………………………………………………
țĮȚ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................... (3)
țĮȚ ȤȠȡȘȖȠȪȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ: ……………………….…, ȝİ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ/ĮȞĮȞȑȦıȘȢ/ĮȞȐțȜȘıȘȢ (1) ………….………. țĮȚ ȚıȤȪ ȑȦȢ …………………...
Ǿ/ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/ȠȢ įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ țȐĲȦșȚ ȚįȚȩțĲȘĲİȢ/ȝȚıșȦȝȑȞİȢ (1) İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ:
1. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ……………………………………………………………………………………………
2. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………….
3. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………..(2)
Ǿ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ» ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮțȜȘșİȓ ĮȞȐ ʌȐıĮ
ıĲȚȖȝȒ, İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ȖȚĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ Ȓ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ țİȓȝİȞȦȞ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ/ȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/Ƞ ȝİ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………………..
ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ

ȅ ʌĮȡĮȜĮȕȫȞ

(ıĳȡĮȖȓįĮ/ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȖȡĮȝȝȑȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
(3) ȆİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ȝİ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İȝʌȠȡȓĮ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Τεύχος Β’ 4855/31.10.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02048553110180008*

E
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3729/135714
Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με
τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν
το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και
72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση
97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το
άρθρο 13.
2. Την Οδηγία Συμβουλίου 64/432/ΕΟΚ, άρθρο
12, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το
π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
4. Το υπ’ αριθμ. 88/29.8.2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 160/29.8.2018).
5. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β΄ 3901/2018)
6. Τον νόμο 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ειδικότερα το άρθρο 62.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων για την ανάγκη καταχώρησης των εμπόρων ζώ-

Αρ. Φύλλου 4919

ντων ζώων και της τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού
μητρώου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Στόχος
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων
ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 308/2000) σε ηλεκτρονική
διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων
και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής
της Ε.Ε..
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
1. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε αγοραπωλησίες ζώων για
εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο
εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός το πολύ
30 ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει
από την πρώτη εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις
που δεν του ανήκουν, είναι καταχωρημένο στα μητρώα
της αρμόδιας αρχής και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).
2. «Έμπορος τύπου Α»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους
σταβλισμού.
3. «Έμπορος τύπου Β»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 2.
4. «Ζώντα ζώα»: βοοειδή και χοίροι, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 308/2000.
Άρθρο 3
Τήρηση μητρώου - Περιεχόμενο Υπόχρεοι σε εγγραφή
1. Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής)
Hλεκτρονικό Mητρώο Ζώντων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο
καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυ-
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τοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία β) και γ) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας
για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός (5)
πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για
τους νέους.
2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως
αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώρηση
των ακόλουθων στοιχείων:
α) όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον
πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση.
4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία
3 και 4 του π.δ. 308/2000. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή
πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την
τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της παρούσας.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά και διαδικασία
εγγραφής στο μητρώο
1. Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ,
υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική
αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου
βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
2. Στην αίτηση - δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών
υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:
α) το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της
εμπορικής επιχείρησης
β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας,
πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται
για έμπορο τύπου Α).
Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που
διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου
δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται
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ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των
ζώων.
Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των
στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.
3. Εντός δέκα πέντε(15) ημερολογιακών ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου
από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο
ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες
τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική
Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η
εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού
καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως
και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό
μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και για τους νέους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της
παρούσας.
4. Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο,
ότι η αίτησή του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο
από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Ανανέωση εγγραφής
1. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου
ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης.
Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση
του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει
αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.
2. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της
εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην
περιοχή της αρμοδιότητάς της και είναι υποχρεωμένη
να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η
κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη
να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την
περιοχή της αρμοδιότητάς της.
3. Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της
εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί
στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της
τρέχουσας έγκρισης.
Άρθρο 6
Απόρριψη - Προσφυγή
1. Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες
απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας
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κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής
Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13,
σημείο 5 του π.δ. 308/2000.
Άρθρο 7
Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης - Διαγραφή
1. Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται,
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση
ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 4 και 5
του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 και επανανεώνεται
μόνο όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι
ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την
αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
3. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό
μητρώο όταν:
α) δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 4 και 5 του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του νόμου 4235/2014
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β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει
καμία εμπορική πράξη
γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές,
στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις
δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του
νομικού προσώπου
ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή
αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.
4. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο,
ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13, σημείο 6 του
π.δ. 308/2000. Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα
χρονικά όρια εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής
αυτής.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1,
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται
το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους και καταχωρημένους εμπόρους.
Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4235/2014.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ

ǹǿȉǾȈǾ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ. 3 ȃ.2690/1999)

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ: «ǼȖȖȡĮĳȒ ıĲȠ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»

ȆȇȅȈ(1):

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹ.ĭ.Ȃ.

ǹȡȚșȝȩȢ īǼȂǾ:

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

e-mail:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ
ǼȝʌȠȡȚțȠȪ & ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ
ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣ:

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǹȡȚșȝȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȪʌȠȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȩʌȠȢ ǲįȡĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:
e-mail:

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.

ȉ.Ȁ
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ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ(3)
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 1
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 1:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 2
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 2:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 3
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 3:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 4
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 4:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 5
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 5:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆǼȊĬȊȃȅȊ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

e-mail:

Ǿ/Ƞ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ/ȦȞ, ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ȝȠȣ ıĲȠ
«ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 308/2000, ȦȢ ȑȝʌȠȡȠȢ ȉȪʌȠȣ …..... .
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİȚȡȑȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
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ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȈȊȃǾȂȂǼȃȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ(4) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

1.

ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȒȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ țĮȚ ĮȜȘșȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ șĮ ȑȤȦ ĲȚȢ
ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 1599/1986.

2.

ȉĮ ȗȫĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțĲȡȠĳȑȢ İȖȤȫȡȚİȢ, ȐȜȜȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ Ȓ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ țĮȚ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İȓįȘ:
Į)……………………

ȕ)……………………

Ȗ)…………………

į)………………

İ)……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Ǿ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ įȚĮșȑĲİȚ țȦįȚțȩ ȝİĲĮĳȠȡȑĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ: …………………………………………

4.

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ țĮȚ
șĮ ĲȚȢ ıİȕĮıĲȫ.

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. (5)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ...................................
Ǿ/ȅ ĮȚĲȠȪıĮ/ȫȞ – įȘȜȠȪıĮ/ȫȞ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(4) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ
ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ
ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(5) Ȉİ ʌİȡȓȆĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ǹȆȅĭǹȈǾ ǼīȀȇǿȈǾȈ / ǹȃǹȃǼȍȈǾȈ / ǹȃǹȀȁǾȈǾȈ (1) ȉǾȈ ȀǹȉǹȋȍȇǾȈǾȈ ǼȂȆȅȇȅȊ
Ȉȉȅ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅ ȂǾȉȇȍȅ ǼȂȆȅȇȍȃ ǽȍȃȉȍȃ ǽȍȍȃ
Ǿ ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ …………………….…
……………………………….., ȑȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ĲȠ Ȇ.ǻ. 308/2000 (ĭǼȀ ǹǯ 252 / 16.11.2000), ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
2. ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ……………………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ
ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»,
3. ĲȘ ȝİ ĮȡȚșȝ. ʌȡȦĲ. ………..…..…/……....………./……..………….. ĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ/ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ/Ƞȣ
4. ………………………………………………………………………………………………………… (2)
ǼȖțȡȓȞȠȣȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ
ǽȫȦȞ» ĲȘȢ/ĲȠȣ …………….………………………………………………………………………
ĲȠȣ ……………………... , ȝİ ĮȡȚșȝȩīǼȂǾ………….…….. țĮȚ ǹ.ĭ.Ȃ. ………….……….., ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ
İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ……………………………………………………….…………,
ȝİ ȑįȡĮ ……………………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ……………………………………………………
țĮȚ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................... (3)
țĮȚ ȤȠȡȘȖȠȪȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ: ……………………….…, ȝİ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ/ĮȞĮȞȑȦıȘȢ/ĮȞȐțȜȘıȘȢ (1) ………….………. țĮȚ ȚıȤȪ ȑȦȢ …………………...
Ǿ/ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/ȠȢ įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ țȐĲȦșȚ ȚįȚȩțĲȘĲİȢ/ȝȚıșȦȝȑȞİȢ (1) İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ:
1. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ……………………………………………………………………………………………
2. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………….
3. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………..(2)
Ǿ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ» ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮțȜȘșİȓ ĮȞȐ ʌȐıĮ
ıĲȚȖȝȒ, İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ȖȚĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ Ȓ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ țİȓȝİȞȦȞ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ/ȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/Ƞ ȝİ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………………..
ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ

(ıĳȡĮȖȓįĮ/ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȅ ʌĮȡĮȜĮȕȫȞ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȖȡĮȝȝȑȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
(3) ȆİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ȝİ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İȝʌȠȡȓĮ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02049190511180008*
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθ. 594/2018 απόφαση Δ.Σ.
του Δήμου Παύλου Μελά, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου επί της
οδού Αγίου Αντωνίου 27 στη Δημοτική Ενότητα
Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά» της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή σε προσωπικό του Δήμου Χανίων, μελών των
Ομάδων Υλοποίησης των πράξεων με ακρωνύμιο «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F» τα
οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 20142020».

3

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου
προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους
2019.

4

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/
08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018.

Αρ. Φύλλου 5196

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8630
(1)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθ. 594/2018 απόφαση Δ.Σ.
του Δήμου Παύλου Μελά, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου επί της
οδού Αγίου Αντωνίου 27 στη Δημοτική Ενότητα
Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά» της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
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οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και την
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊστάμενους
των οργανικών μονάδων της.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ.
14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για
τον διορισμό Συντονιστή
11. Το με αριθμ. 57482/28-9-2018 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 8630/3-10-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος
του έργου και βεβαιώνεται το νομότυπο στη διαδικασία
έκδοσης της Κανονιστικής Απόφασης του θέματος.
12. Την αριθμ. 594/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: ΨΞΟΔΩΞΘ-ΧΣ6)
του Δήμου Παύλου Μελά με την από 8.8.2018 Τεχνική
έκθεση και το σχετικό σχέδιο κλίμακας 1:500 που τη συνοδεύουν, ελεγμένα θεωρημένα και εγκεκριμένα από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά.
13. Το με αριθμ. 6238/8-6-2018 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Και επειδή: Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση
τους, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι
εργασίες του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 594/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Παύλου Μελά, για την εκτέλεση εργασιών δικτύου
Φυσικού Αερίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, έμπροσθεν
του αρ. 27 στη Δημοτική Ενότητα Πολίχνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης αφορούν στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην
οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό
Ακροπόλεως σε τμήμα της περίπου 20μ με κατεύθυνση
προς την οδό Μουσών και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο
κατευθύνσεων επί της οδού Ακροπόλεως στο ύψος της
οδού Αγ. Αντωνίου. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι κατ'
εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 3.1.4 «Εργοτάξιο σε
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης»
και 3.1.2 «εναλλάξ κυκλοφορία των δυο κατευθύνσεων»
για εργοτάξια μακράς διάρκειας σε Αστικές οδούς των
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β/20.05.2011). Η κυκλο-
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φορία των οχημάτων λόγω αποκλεισμού της οδού Αγίου
Αντωνίου, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα ισχύουν νια τρεις (3) ημέρες. Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη τους και
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα.
Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των εργασιών ανά ημέρα και θα αποσύρεται μετά το πέρας τους
ώστε η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011)
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
5. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων.
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.
6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
7. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
8. Μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας και την
προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πρέπει να τοποθετούνται οι πινακίδες Κ-20 και Κ-9.
9. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
10. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ.: 600
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή σε προσωπικό του Δήμου Χανίων, μελών των
Ομάδων Υλοποίησης των πράξεων με ακρωνύμιο
«Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F» τα οποία
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις των αρ. 36, 48 και 176 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/16.12.2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
• Την αριθμ. 2/1757/0026 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/Β΄/12.01.2017) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία.»
• Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β΄/12-122011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τις αριθμ. 626/2017, 627/2017 και 628/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων για
την έγκριση υλοποίησης των πράξεων «Step2Smart»,
«Ermis-F» και «Smart Cities» αντίστοιχα.
• Τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία πράξεων με ακρωνύμιο
«Step2Smart», «Smart Cities», «Ermis-F» και «Ecorouts»
και ειδικότερα τον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτών.
• Την αριθμ. 458/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με
τίτλο: "Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών
Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών και με
ακρωνύμιο «Step2Smart» στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020».
• Την αριθμ. 457/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με
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τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με
ακρωνύμιο «Smart Cities».
• Την αριθμ. 459/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Υπηρεσία πρόληψης κινδύνων - πλημμύρες» με ακρωνύμιο «Ermis-F» στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020».
• Τις σχετικές κατευθύνσεις της Κοινής Γραμματείας
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V- Α ΕλλάδαΚύπρος 2014 - 2020.
• Την αριθμ. 41656/10-09-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα
με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει προβλεφθεί αντίστοιχη
πίστωση στους ΚΑ του προϋπολογισμού 2018 για την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου Χανίων που
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020 ως κάτωθι:
α) ΚΑ 69-6012.001 «Step2Smar ΠΕ - Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας - εξαιρέσιμης ομάδας έργου
INTERREG V- Α Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» προϋπολογισθέν ποσό 1800,00 Ευρώ
β) ΚΑ 69-6012.002 «Smart Cities - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» προϋπολογισθέν ποσό 2.000,00
Ευρώ και
γ) ΚΑ 69-6012.003 «Ermis-F -Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» προϋπολογισθέν ποσό 3.661,33 Ευρώ.
• Το γεγονός ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές και επείγουσες ανάγκες για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
των μελών που απαρτίζουν την Ομάδα Υλοποίησης κάθε
μιας πράξης από τις κάτωθι αναφερόμενες:
α) «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω
χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» με ακρωνύμιο
Step2Smart, (σύσταση ομάδας υλοποίησης με την αριθμ.
458/2017 - ΑΔΑ:Ω09ΞΩΗ5-ΝΓΡ απόφαση Δημάρχου).
β) «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης σε Δήμους
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», με
ακρωνύμιο SmartCities (σύσταση ομάδας υλοποίησης
με την αριθμ. 457/2017-ΑΔΑ:7ΥΟΓΩΗ5-ΤΤ0 απόφαση
Δημάρχου).
γ) «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πλημμύρες με ακρωνύμιο ERMIS-F» (σύσταση ομάδας
υλοποίησης με την αριθμ. 459/2017- ΑΔΑ:6ΩΨΖΩΗ5Υ6Θ, Απόφαση Δημάρχου).
• Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών προέκυψε από την υποχρέωση που έχει αναλάβει ο Δήμος Χανίων ως εταίρος στις προαναφερθείσες
πράξεις, ενώ το κόστος που ενδεχομένως προκύψει από
την υπερωριακή απασχόληση προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στον προϋπολογισμό κάθε μιας από τις πράξεις
αυτές, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κάτωθι 19 υπαλλήλων (14 ΠΕ, 4 TE και 1 ΔΕ) του Δήμου
Χανίων, μελών των ομάδων υλοποίησης των πράξεων
με ακρωνύμιο «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F»,
βάσει των με αρ. 457/2017, 458/2017 και 459/2017 Αποφάσεων Δημάρχου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61802

Οργανική Μονάδα

Αριθμ.
Ατόμων

Ονομ/μο
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Ειδικότητα

Γαβριήλ Μαρινάκης
Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δ/νση
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και
Πληροφορικής

4

9

ΤΕ19 Πληροφορικής
ΠΕ5 Μηχανολόγων
Εμμανουήλ Παρασκάκης
Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών
Μαρία Δασκαλάκη
Ορυκτών Πόρων
Αθηνά Μυλωνογιάννη
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Ιφιγένεια Νικολοζάκη
ΠΕ 1 Διοικητικού
ΠΕ 1 Διοικητικού
(Οικονομολόγος
Χριστόφορος Παπάς
με Γνώσεις
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γεώργιος Ποταμιτάκης
TE 1 Διοικητικού
ΠΕ17 Μηχανικών
Αθηνά Σαλάππα
Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ17 Μηχανικών
Χαράλαμπος Λίτος
Παραγωγής και Διοίκησης
Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ Πληροφορικής
Ευάγγελος Θεοδωράκης

Μαρία Κοτσιφάκη

ΠΕ11 Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΕ11 Πληροφορικής
Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ1 ΔιοικητικούΟικονομικού
ΠΕ1 ΔιοικητικούΟικονομικού
ΠΕ1 Διοικητικού
ΠΕ1 Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης
TE Διοικητικού-Λογιστικού

Ειρήνη Μιχαηλάκη

ΔΕ1 Διοικητικού

Σεβαστή Πολυχρονάκη
Αναστάσια Καραθανάση
Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Ματθαίου
3

Αρετή Κυριακουλάκη
Χαρούλα Τσιμπέρη

Αυτοτελές Γραφείο
Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Τοπικής
Οικονομικής
Ανάπτυξης

3

1

ΤΕ19 Πληροφορικής

Αντωνία Στεφανίδη

Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης των πράξεων
«Step2Smart», «SmartCities» και "ERMIS-F», λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τον από
κοινού συντονισμό των ενεργειών διοικητικής, τεχνικής
και οικονομικής υλοποίηση των πράξεων και των απαιτήσεων που α) χρίζουν χρονοβόρες και εν γένει περίπλοκες
- πέρα των κανονικών καθηκόντων ενέργειες διεκπεραίωσης και β) ενεργειών υλοποίησης που σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν την εκτός κανονικού ωραρίου απασχόληση.
Γ. Η προσφορά της υπερωριακής απασχόλησης των
παραπάνω υπαλλήλων να γίνεται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τις 15:30 έως και τις 22.00, με το
σύνολο των υπερωριών να μην ξεπερνά ανά υπάλληλο
τις 20 ανά μήνα σε αναλογία των 120 ωρών ανά εξάμηνο. Ειδικότερα, οι ώρες της πλεονάζουσας του ωραρίου
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν αθροιστικά
σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε περισσότερες της μιας πράξεων, το όριο των 20 ωρών ανά μήνα.
Δ. Οι υπολογιζόμενες ώρες της ως άνω υπερωριακής ερ-

Μέλος Ομάδας
Υλοποίησης Πράξης:
Step2Smart
Step2Smart
Ermis-F
Ermis-F
Ermis-F
Step2Smart
Ermis-F
Step2Smart
&SmartCities
Step2Smart& Ermis-F
Step2Smart
Step2Smart
&SmartCities
SmartCities
SmartCities
Step2Smart
Ermis-F
SmartCities
Step2Smart
& SmartCities
Ermis-F
SmartCities

γασίας από τους υπαλλήλους που απαρτίζουν τις ομάδες
υλοποίησης των πράξεων «Step2Smart», «SmartCities»
και «Ermis-F» θα βεβαιώνονται με Αναλυτικές Αποφάσεις
Συγκρότησης Συνεργείων Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ε. Το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης θα καλύπτεται εξολοκλήρου από την κατηγορία «Αμοιβές Προσωπικού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε
πράξης «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F». Οι
προαναφερθείσες πράξεις συγχρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από πόρους του Ε.Τ.Π.Α, της Ελλάδος και της
Κύπρου. Η συνολική δαπάνη για το έτος 2018 θα καλυφθεί ανά πράξη από τους παρακάτω κωδικού Π.Υ.: α) ΚΑ
69-6012.001 «Step2Smart ΠΕ - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας - εξαιρέσιμης ομάδας έργου INTERREG V- Α
Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» με προϋπολογισθέν ποσό
1.800,00 Ευρώ β) ΚΑ 69-6012.002 «Smart Cities - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» με προϋπολογισθέν
ποσό 2.000,00 Ευρώ και γ) ΚΑ 69-6012.003 «Ermis-FΑποζημίωση υπερωριακής εργασίας» με προϋπολογισθέν ποσό 3.661,33 Ευρώ.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 5 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
Ι

Αριθμ.: 1384
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 25.10.2018)
Έχοντας υπόψη
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄/11-10-1991) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου
και Αρεταιείου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «....Για το προσωπικό των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο…. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους....».
3. Τα αριθμ. 2043//01/2018/25-01-2018 και 12433/
2017//1/2018/28-07-2018 έγγραφα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που αφορούν «Αποστολή ΦΕΚ πίνακα διοριστέων» και «Αποστολή απόφασης
επί αναπληρώσεων» αντίστοιχα.
4. Το αριθμ. 55391/2481/16-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΑΓ465Θ1ΩΞ5Ξ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά «Καθορισμό αριθμού θέσεων για το Αρεταίειο Νοσοκομείο,
που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από
το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών».
5. Τους πίνακες διοριστέων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού σύμφωνα με την Προκήρυξη
5Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 690/18-06-2018).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Θυρωροί-Νυκτοφύλακες
Τεχνικοί
Μάγειροι
Τραπεζοκόμοι
Καθαριστές-Εργάτες
Τηλεφωνητές
Χειριστές (Αξονικού)
Φυσικοθεραπευτές
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
133
06
16
03
03
06
01
13
02
183
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6. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής
υπηρεσιών εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρωροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική
24ωρη καθημερινή βάρδια.
7. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την αριθμ.
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. Υ4β/
οικ.10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το
Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα
περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο.
9. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυπηρετήσεων προσωπικού.
10. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται,
βάσει των υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων
αναγκών, από τον ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον
ανώτερο είκοσι (20).
11. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2019
ποσού 460.000,00€.
12. Ότι θα βαρύνει κατά 240.000,00 € τον κωδικό 0261
και κατά 220.000,00 € τον κωδικό 0263, αποφασίζει:
την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2019
ως ακολούθως:
Α. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για διακόσιους εξήντα (260) μονίμους υπαλλήλους ως εξής:
α) για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) για εκατόν τέσσερις (104) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
γ) για εκατόν έξι (106) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
δ) για είκοσι επτά (27) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας ως εξής:
ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ / ΜΗΝΑ
2219
213
171
85
128
43
43
213
43
3158

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ./ ΜΗΝΑ
3120
208
208
208
3744
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Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για το
έτος 2019 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

20

Θυρωροί

03

Τεχνικοί

02

Χειριστές (Αξονικού Τομογρ.)

05

ΣΥΝΟΛΟ

30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
Ι

Αριθμ.: 1385
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 25.10.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄/11-10-1991) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου
και Αρεταιείου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «…..Για το προσωπικό
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο…Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους…..».
3. Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4542/2018 και δυνάμει της αριθμ.
Φ.1/Γ/433/170620/Β1/12-10-2018 Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’) Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
4. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση για το Νοσηλευτικό προσωπικό, για το ειδικό
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για το προσωπικό παροχής υπηρεσιών εστίασης-καθαριότητας που καλύπτει
κυλιόμενη 24ωρη υποχρεωτική καθημερινή βάρδια.
5. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά

και Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την αριθμ.
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. Υ4β/οικ.
10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το
Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα
περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο.
7. Τις υφιστάμενες πάγιες και επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων
και αφυπηρετήσεων προσωπικού.
8. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει
των υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον ελάχιστο αριθμό (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20).
9. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2019 ποσού 117.000,00€
και θα βαρύνει τους κωδικούς 0261 κατά 57.000,00 € και 0263
κατά 60.000.00€ αντιστοίχως, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το
έτος 2019 ως ακολούθως:
Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για πενήντα επτά (57) υπαλλήλους Αορίστου και
Επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής:
α) για τέσσερις (04) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ (Επικουρικό)
β) για δεκαέξι εννέα (19) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
(2 Αορίστου και 17 Επικουρικό)
γ) για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (15
Αορίστου και 4 Επικουρικό)
δ) για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ (Επικουρικό)
Β. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
όπως και κατά τη νύκτα σε προσωπικό Ορισμένου χρόνου προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Νοσηλευτικό
Τεχνικό
Θυρωροί
Τηλεφωνητές
Τραπεζοκόμοι
ΣΥΝΟΛΟ

61805

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ / ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ./ ΜΗΝΑ

18
2
3
2
5
30

512
86
86
86
128
898

2080
208
208
0
0
2496

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές ώρες,
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά υπάλληλο
για το έτος 2019 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

8

Τεχνικό

1

Θυρωροί

1

Τηλεφωνητές

1

Τραπεζοκόμοι

2

ΣΥΝΟΛΟ

13

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018 :
α) στη σελίδα 58178 στο Παράρτημα Ι, στον Πίνακα
με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ» στο πρώτο πεδίο της
τέταρτης σειράς διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
στο ορθό:
«Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»

β) στη σελίδα 58179 στον Πίνακα με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» η τέταρτη σειρά, που περιλαμβάνει τα πεδία «Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας» «Α.Φ.Μ.» και «Δ.Ο.Υ.» καταργείται,
γ) στη σελίδα 58181, στο Παράρτημα ΙΙ, στον 13ο στίχο
εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«Α.Δ.Τ.»
στο ορθό:
«Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»
(Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

61806

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5196/20.11.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02051962011180008*

