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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 1160 (1)
Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους 

ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 

154 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 A΄), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των  άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3853/
2010 (ΦΕΚ 90 Α΄)

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/14−7−2005
(ΦΕΚ 1062 Β΄),όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26−2−1998 
(ΦΕΚ 193 Β΄) όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 17,19, 20, 22, 23 του Κα−
νονισμού του Συμβουλίου 904/2010 της 7ης Οκτωβρίου 
2010.

7. Την ανάγκη εκκαθάρισης του Υποσυστήματος 
Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που υπάρχουν στο σύ−
στημα.

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες με από−
φασή του ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει 
διαδικασία εκκαθάρισης του Υποσυστήματος Μητρώου 
του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που υπάρχουν στο σύστημα είτε από 
τη μετάπτωση του παλαιού μηχανογραφικού συστήμα−
τος είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους 
ίδιους τους φορολογούμενους είτε λόγω μη χρησιμο−
ποίησής τους, να ορίζονται όλες οι διαδικασίες για την 
τακτοποίησή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Εκκαθάρισης

1. Καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστή−
ματος Μητρώου ΤΑΧΙS με την οποία καθίσταται ανενερ−
γός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) επιτηδευ−
ματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, όταν:

α) εμφανίζεται  στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με 
ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από 
το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενη−
μέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο ή

β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδή−
ματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο 
συνεχόμενα έτη ή

γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής 
προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα 
της επιχείρησής του ή

δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής 
προκύπτει ότι έχει δηλώσει  ψευδή ή ανακριβή στοιχεία 
προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Ο επιτηδευματίας, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται 
με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
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Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και 
να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρείται 
ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και 
παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες. 
Η καταχώριση αυτή είναι ορατή από όλα τα υποσυστή−
ματα της Δ.Ο.Υ. 

Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  
δεν  απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση 
του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋπο−
θέσεις.

Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γε−
νική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), 
για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβά−
νεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προη−
γηθείσα περίοδο.

Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολο−
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως ανενεργού και την καταχώ−
ρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου. 

2. Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολο−
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δε 
μπορεί από την καταχώρισή του να:

• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου 
της Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλε−
κτρονικά.

• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ’  
εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού. 

• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κλη−
ρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση 
πρώτης κατοικίας.

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα φο−
ρολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο 
οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄).

• Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υπο−
βληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, 
γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), 
δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών 
ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.  

• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια 
τρίτων, Χρηματικά εντάλματα). 

• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή 
σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων 
του Δημοσίου).

3. Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολο−
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών 
• την είσπραξη όλων των οφειλών
• τη διαγραφή οφειλών 
• τη  λήψη μέτρων διασφάλισης και  είσπραξης οφει−

λών
• τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής 

δήλωσης 

4. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενερ−
γοποιείται, εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανε−
νεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται 
οίκοθεν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2
Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό Σύστημα 

VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές) 

Ειδικότερα οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για 
το Φ.Π.Α., απενεργοποιούνται από το ηλεκτρονικό σύ−
στημα VIES αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ειδο−
ποίηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 
904/2010/Ε.Ε., εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακό−
λουθες περιπτώσεις:  

1. Ο υποκείμενος στο φόρο δηλώνει παύση εργασιών 
ή διακοπή άσκησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν υπέβαλε δηλώσεις 
Φ.Π.Α. και Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για ένα έτος μετά 
την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για 
την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του πίνακα που 
δεν υποβλήθηκε.

3. Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής 
προέκυψε ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα 
της επιχείρησης. 

4. Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής 
προέκυψε ότι ο επιτηδευματίας έχει δηλώσει ψευδή 
ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Η αυτοψία στις εγκαταστάσεις των υποκείμενων 
στο ΦΠΑ προσώπων πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός εξαμήνου 
από την ημερομηνία ταυτοποίησης του επιτηδευματία  
για σκοπούς Φ.Π.Α. (ένταξη στο ηλεκτρονικό σύστημα 
VIES).

Η ημερομηνία απενεργοποίησης από το ηλεκτρονι−
κό σύστημα VIES εξαρτάται από τις διαπιστώσεις που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ανάλογα 
με τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω και 
δύναται να ισχύει αναδρομικά.

Η απενεργοποίηση των εν λόγω Αριθμών Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) πραγματοποιείται κεντρικά από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.  

Ο υποκείμενος στο φόρο, του οποίου ο Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για σκοπούς Φ.Π.Α. απενερ−
γοποιήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα VIES «οίκοθεν» 
από την Υπηρεσία για τους ανωτέρω λόγους, αποκλεί−
εται πλέον από την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
Φ.Π.Α. και  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

Σε περίπτωση που ο εν λόγω επιτηδευματίας,  αφού 
εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και απο−
δείξει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δραστηρι−
οποίηση της επιχείρησής του, δύναται να ανακτήσει 
τον απενεργοποιημένο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) για σκοπούς Φ.Π.Α.  

΄Αρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από 1/9/2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
(2)

    Σύσταση θέσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

  Με την υπ’ αριθμ. 2/36942/0004/24.6.2011 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β του 
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Α΄) μεταφέρονται οι κατωτέρω 
υπάλληλοι της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες με 
την ανωτέρω απόφαση προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, σε αντίστοιχη κατηγορία, κλάδο και ει−
δικότητα, ως εξής:

1) Ατσίδη Ανθούλα του Βασιλείου, στην κατηγορία ΠΕ 
του κλάδου Δημοσιονομικών και

2) Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Αθανασίου, στην 
κατηγορία ΤΕ του κλάδου Δημοσιονομικών

Οι ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται αυ−
τοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Οικονομικών 8491/
15.7.2011).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. oικ 35789/5795 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263),

ε) του π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» (Α΄ 28),

στ) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 145).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Ιωάννη Μαγκριώτη αναθέτουμε την άσκηση των αρμο−
διοτήτων:

1. των εξής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.):

α. Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ),
β. Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3),
γ. Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρο−

μίων (τ. Δ4),
δ. Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

(Δ9),
ε. Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Οδοποιίας 

(ΔΚΕΟ),
στ. Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδο−

ποιίας (ΔΚΕΣΟ),
ζ. Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ6),
η. Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7),
θ. Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττι−

κής (Δ10),
ι. Διεύθυνσης Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 

(ΔΚΥΕ),
ια. Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδι−

κοποίησης (Δ17),
ιβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και Προμη−

θειών (Δ18),
ιγ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ιδ. Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδι−

κασιών (ΔΟΑΔ),
ιε. Διεύθυνσης Πληροφορικής,
ιστ. Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
ιζ. Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων 

(Δ12),
ιη. Διεύθυνσης Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών 

και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13),
ιθ. Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων (Δ8)
κ. Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 

(Υ.Α.Σ.),
κα. Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Β. 

Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ),
κβ. Διεύθυνσης Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Δια−

σφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού,

κγ. Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων 
(Δ 15),

κδ. Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων 
Έργων (Δ14− ΚΕΔΕ),

κε. Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμά−
των Ποιότητας  Δημοσίων Έργων,

κστ. Παραρτήματος ΠΣΕΑ,
κζ. Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Ση−

ματοδότησης και Τηλεματικής 2004,
κη. ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Αθήνας – Θεσ−

σαλονίκης – Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ),
κθ. ΕΥΔΕ Αεροδρομίου Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ Α/Δ 

ΒΕ),
λ. ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ Α/Δ 

ΝΕ)
λα. ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητόδρομων (ΕΥΔΕ Σ/Α),
λβ. ΕΥΔΕ Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ 

Πελοποννήσου),
λγ. ΕΥΔΕ Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΕΥΔΕ / 

ΒΟΑΚ),
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λδ. ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων 
Μείζονος Πρωτεύουσας ( ΕΥΔΕ ΑΕΛΜΠ),

λε. ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων 
Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης ( ΕΥΔΕ ΑΕΛΜΠΘ),

λστ. ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ρόδου (ΕΥΔΕ / ΡΟΔΟΥ),
λζ. ΕΥΔΕ Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας (ΕΥΔΕ / 

ΚΑΡΛΑΣ),
λη. ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου  − Αγ. Νικολάου,
λθ. ΕΥΔΕ Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ),
μ. ΕΥΔΕ Έβρου,
μα. ΕΥΔΕ Ιονίου,
μβ. ΕΥΔΕ Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ 

/ ΜΕΔΕ),
2. της εποπτείας των κατωτέρων νομικών προσώπων 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ−
γων,:

α. Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύου−
σας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.),

β. Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.,
γ. Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ−

στασίας (Ο.Α.Σ.Π.),
δ. Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμι−

κών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.),
ε. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
στ. Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε),
ζ. Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης 

Ελληνικών Αυτοκινητόδρομων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε),
η. της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
θ. Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.),
ι. της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 
ια. της εταιρείας Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα 

Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης 
Α.Ε.),

3. της έγκρισης πιστώσεων έως το ποσό διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ, οι οποίες αφορούν δαπάνες 
προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και λειτουργικές 
δαπάνες εν γένει όλων των  υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. που 
δεν εκτελούν συμβάσεις δημοσίων έργων,

4. της έγκρισης πιστώσεων που αφορούν δαπάνες 
αρχαιολογικών εργασιών κατά την εκτέλεση δημοσίων 
έργων,

5. της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φάσματος και Ελέγχου 
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Επικοινωνιών, 

6. των εξής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Με−
ταφορών:

α. του Τμήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Διεύθυν−
σης Επιβατικών Μεταφορών,

β. του Τμήματος Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων 
Μεταφορών και του Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρό−
μων της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών,

7. των εξής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοι−
κητικής Υποστήριξης:

α. της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
β. του Τμήματος Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με 

Αναπηρίες (Α.με.Α),
8. της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 

Ανάγκης,
Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες με εξαίρεση τη 
νομοθετική πρωτοβουλία,

β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών προεδρικών διαταγμάτων, 

γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

2. Ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό η αρμοδι−
ότητα για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και 
αποφάσεων και οι εξής αρμοδιότητες του άρθρου 1: 

α. των υποπεριπτώσεων α, β, ζ, η, κη και λ της περί−
πτωσης 1,

β. των υποπεριπτώσεων α, β, γ, ε, η και θ της περί−
πτωσης 2, 

γ. των περιπτώσεων 5 και 6.
3. Οι Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13−3−2007 και Δ17γ/07/45/

ΦΝ.439.4/13−3−2007 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 447), όπως 
ισχύουν, καθώς και η Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21−6−2010 από−
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Β΄ 916) εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη της 
περίπτωσης 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 3

1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 
1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α. η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β. η συγκρότηση και ο διορισμός των οργάνων διοί−
κησης των εποπτευόμενων Οργανισμών,

γ. η αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβου−
λίου του Κράτους,

δ. η αρμοδιότητα να αποφασίζει επί των αιτήσεων 
θεραπείας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 
2, όσες από τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 συνάπτο−
νται με τη μελέτη και την κατασκευή των έργων οι 
αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, αφού προηγουμένως 
ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει 
εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 4

Η απόφαση  69139/7766//21−12−2009 «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» καταργείται (Β’ 2514).

Άρθρο 5

Η ισχύς της  απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 28 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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(4)
    Σύσταση θέσης στο Δημοτικό Ίδρυμα «Δημοτικός Βρε−

φονηπιακός Σταθμός ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Δήμου 
Βέροιας».

  Με την υπ’ αριθμ. 61/370/14−6−2011 απόφαση Προέδρου 
του δημοτικού ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός 
Σταθμός ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Δήμου Βέροιας», που 
εκδόθηκε ύστερα από την αριθ. 1008/2010 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την υπ’ αριθμ. 321/14−2−2011
απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και το ΦΕΚ 254/ 
Γ΄/18−4−2011, όπου δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας 
διοριστέων, διορίζεται σε προσωποπαγή θέση δημο−
σίου δικαίου του ιδρύματος, που συστήνεται με την 
ανωτέρω απόφαση Προέδρου, η Μπαζούκη Μαρία του 
Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. της ταμειακής υπηρεσίας του ιδρύματος 
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟ−
ΠΟΥΛΟΥ Δήμου Βέροιας» 433/27−6−2011).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης 6018/8−7−2011).

  Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
(5)

    Σύσταση θέσεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Με την υπ’ αριθμ. 8392/31.3.2011 πράξη του Πρύτανη του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με:

Α) τις διατάξεις των αρ. 70 και 73 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26/09−02−2007/τ. Α΄),

Β) το Π.Δ.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/05−03−2001/τ. Α΄) «Καθο−
ρισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ) τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/
11−02−2004/τ. Α΄)

Δ) τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων για το προσωπικού του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23−02−2005/τ. Α΄),

Ε) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ. 11248/04−05−2007 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Αιτήσεις μετατάξεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 69 και 70 του νέου 
Υπαλληλικού Κώδικα» και

Στ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18.21/740/οικ.15122/04−06−2007
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Ρυθμίσεις του 
Ν. 3491/2006 για μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική 
βαθμίδα συμβασιούχων αορίστου χρόνου».

Ζ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10/143/25836/20−1−2006 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης με θέμα: «Μετάταξη σε ανώτερη 
εκπαιδευτική βαθμίδα για προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει 
προσωποπαγή θέση»

Η) το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/437/4983/30−3−2010 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η 
απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ ως προϋπόθεση μετά−
ταξης υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, πλέον δεν 
απαιτείται και

Θ) τις από 10/07/2008 και 22.02.2011 αποφάσεις του 
Πρυτανικού Συμβουλίου

Ι) τις υπ’ αριθμ. 29257/5−10−2010 και 29299/5−10−2010 
αιτήσεις των υπαλλήλων του Ιδρύματος με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Κων/νας 
Κερλή και Ευθυμίας Χαβιατζή με τους επισυναπτόμε−
νους σε αυτές τίτλους σπουδών με τις οποίες ζητούν 
την μετάταξή τους σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας, 
λόγω κτήσης τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας.

Κ) την από 17/12/2010 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος,

1. Α) ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ

οι παρακάτω, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, προσωποπαγείς θέσεις στην υφιστά−
μενη αντίστοιχη ειδικότητα, χωρίς παράλληλη δέσμευση 
κενών θέσεων μονίμου προσωπικού, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΥΟ (2)

2. Β) ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

οι παρακάτω υπάλληλοι του Ιδρύματος, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που πληρούν 
τις νόμιμες προϋποθέσεις, στις παραπάνω συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις, στην υφιστάμενη αντίστοιχη 
ειδικότητα, χωρίς παράλληλη δέσμευση κενών θέσεων 
μονίμου προσωπικού, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

1. ΚΕΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. ΧΑΒΙΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. Γ) Οι ως άνω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση των υπαλλήλων, που τις κατέχουν.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων: 8676/8.7.2011).

  Ο Πρύτανης

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    Σύσταση θέσεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Με την υπ’ αριθμ. 8315/30.3.2011 πράξη του Πρύτανη του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, η οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με:

Α) τις διατάξεις των αρ. 70 και 73 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26/09−02−2007/τ. Α΄),
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Β) το Π.Δ.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/05−03−2001/τ. Α΄)« Καθο−
ρισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ) τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/
11−02−2004/τ. Α΄)

Δ) τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων για το προσωπικού του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23−02−2005/τ. Α΄),

Ε) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ. Π 248/04−05−2007 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Αιτήσεις μετατάξεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 69 και 70 του νέου 
Υπαλληλικού Κώδικα» και

Στ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18.21/740/οικ.15122/04−06−2007
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Ρυθμίσεις του 
Ν. 3491/2006 για μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική 
βαθμίδα συμβασιούχων αορίστου χρόνου».

Ζ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10/143/25836/20−1−2006 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης με θέμα: «Μετάταξη σε ανώτερη 
εκπαιδευτική βαθμίδα για προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει 
προσωποπαγή θέση» και

Η) τις από 10/07/2008 και 11.02.2011 αποφάσεις του 
Πρυτανικού Συμβουλίου

Θ) τις υπ’ αριθμ. 29274/4−10−2010, 30097/12−10−2010, 
28941/1−10−2010, 29298/4−10−2010, 31438/21−10−2010, αι−
τήσεις των υπαλλήλων του Ιδρύματος με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Π. Αχιλιά, 
Φ. Βλαστού − Δημοπούλου, Ν. Βρανάκη, Δ.−Κ. Μαλαμή, 
και Χ. Μητσιώνη με τους επισυναπτόμενους σε αυτές 
τίτλους σπουδών με τις οποίες ζητούν την μετάτα−
ξή τους σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας, λόγω 
απόκτησης τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας.

Ι) την από 17/12/2010 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος,

1. Α) ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ

οι παρακάτω, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, προσωποπαγείς θέσεις στην υφιστά−
μενη αντίστοιχη ειδικότητα, με παράλληλη δέσμευση 
κενών θέσεων μονίμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Προ−
σωπικού Καθαριότητας, καθώς δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου αντίστοιχων ή παρεμφερών ειδικοτή−
των, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΑ (1)

2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΙΑ (1)

3. ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΙΑ (1)

4. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΑ (1)

2. Β) ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

οι παρακάτω υπάλληλοι του Ιδρύματος, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που πλη−
ρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, στις παραπάνω συνι−
στώμενες προσωποπαγείς θέσεις, στην υφιστάμενη 
αντίστοιχη ειδικότητα, με παράλληλη δέσμευση κενών 
θέσεων μονίμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Προσωπι−
κού Καθαριότητας, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

1. ΑΧΙΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2.
ΒΛΑΣΤΟΥ −

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΥΡΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3. ΒΡΑΝΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ

4.
ΜΑΛΑΜΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ −
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. Γ) Οι ως άνω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση των υπαλλήλων, που τις κατέχουν.

2. Α) ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ

η παρακάτω, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, προσωποπαγή θέση στην υφιστά−
μενη αντίστοιχη ειδικότητα, χωρίς παράλληλη δέ−
σμευση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, ως ακο−
λούθως:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΙΑ (1)

2. Β) ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

η παρακάτω υπάλληλος του Ιδρύματος, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που πληροί 
τις νόμιμες προϋποθέσεις, στην παραπάνω συνιστώμε−
νη προσωποπαγή θέση, στην υφιστάμενη αντίστοιχη 
ειδικότητα, χωρίς παράλληλη δέσμευση κενής θέσης 
μονίμου προσωπικού, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

1 ΜΗΤΣΙΩΝΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2. Γ) Η ως άνω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση 
καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση του υπαλλήλου, που την κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων: 8678/8.7.2011).

  Ο Πρύτανης

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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(7)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος VIMOVO.

  Με την αρ.: 46587/06−07−2011 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν VIMOVO.

Δραστική ουσία: NAPROXEN + ESOMEPRAZOLE 
MAGNESIUM TRIHYDRATE

Μορφή: Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης (500+20) 
MG/TAB

Δικαιούχος σήματος: ASTRAZENECA UK LTD, LONDON, U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ASTRAZENECA Α.Ε.

  Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(8)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος DEPAKINE.

  Με την αρ.: 36062/15−07−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος DEPAKINE.

Μορφή: Σιρόπι 200mg/5ML
Δικαιούχος σήματος: SANOFI − AVENUS, FRANCE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANOFI − AVENTIS ΑΕΒΕ
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(9)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊοντος RECTOXAL.

  Με την αρ.: 51170/18−07−2011 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν RECTOXAL.

Δραστική ουσία: OXALIPLATIN
Μορφή: Κόνις για διάλυμα προς για έγχυση 5mg/ML 

(50mg/VIAL & 100mg/VIAL)
Δικαιούχος σήματος: ΑΡΗΤΗ Α.Ε.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε.

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017780508110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

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

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




