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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π19ΓΕΝ−19758 (1)
  Επανάληψη της ειδικής διαδικασίας επιλογής για την 

πλήρωση οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ισχύοντος 

Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως 
Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» 
(Α΄ 117).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 88 του προϊσχύσαντος 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα 
του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών”» (Α΄ 62), όπως η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2949/2001 
«Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 243) και 
την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3072/2002 «Επι−

θεώρηση αρχών, της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση 
και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 294).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Τις 1711/2009, 1751/2009, 2564/2009 και 1142/2010 απο−

φάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
6. Την 87/2011 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε απο−
δεκτή από τον Υπουργό Εξωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επαναλαμβάνεται η ειδική διαδικασία επιλογής για 
την πλήρωση οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρο−
γνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία προκη−
ρύχθηκε με την από 09.11.2005 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 231/16.11.2005), λόγω 
ακύρωσης της Π19ΓΕΝ−18272/ΑΣ 11126/09.10.2006 απόφα−
σης του Υπουργού Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. Γ΄ 390/08.11.2006) 
από τις υπό στοιχείο 4 του προοιμίου δικαστικές απο−
φάσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α) Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο για τις ειδι−
κότητες «Μετανάστευσης και Ασύλου (Εφαρμογή Συν−
θήκης Schengen) και «Αποδήμου Ελληνισμού», για τις 
οποίες εκδόθηκαν οι ως άνω (αρ. 4) αποφάσεις του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Στη διαδικασία συμμε−
τέχουν μόνο οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει 
σχετικές αιτήσεις συμμετοχής σύμφωνα με την από 
09.11.2005 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 231/16.11.2005).

Β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται σε πε−
νταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία συγκροτείται ξε−
χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω ειδικότητες  
και αποτελείται από έναν υπάλληλο του διπλωματικού 
κλάδου  του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Πρέ−
σβεως ή πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρο, 
τρείς (3) υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του 
Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό τουλάχιστον Συμ−
βούλου Πρεσβείας Α΄ και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο, 
καθηγητή ήυπάλληλο του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του 
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Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον εμπει−
ρογνώμονα−Συμβούλου Α΄ συναφούς γνωστικού αντικει−
μένου. Η γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του 
έργου της Επιτροπής ανατίθεται σε δύο (2) υπαλλήλους 
των κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών και Διοικητικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Επιλογής και οι γραμματείς ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Γ) Η επιλογή πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμη−
ση των οριζόμενων στην από 09.11.2005 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 231/16.11.2005) 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων 
βάσει των υποβληθέντων μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμ−
βρίου 2005 πιστοποιητικών.

Δ) Κατά τα λοιπά ισχύει το πλαίσιο της διαδικα−
σίας, όπως καθορίσθηκε με την Π19ΓΕΝ−12677/ΑΣ 
6031/28.05.2003 (Β΄ 723) απόφαση του Υπουργού Εξω−
τερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις Π19ΓΕΝ−26600/
ΑΣ 12081/05.12.2003 (Β΄ 1845) και Π19ΓΕΝ−30074/ΑΣ 
12363/03.11.2005 (Β΄ 1517) όμοιές της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΡΟΥΤΣΑΣ 

F
Αριθμ. Φ.330/157993 Σ.2636 (2)

     Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των ΑΣΕΙ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3187/2003 

(ΦΕΚ Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 
παρ. 23 του ν. 3883/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 167).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 
«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός Εσω−
τερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ» (ΦΕΚ Α΄ 220).

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλούνται επιπλέον δαπάνες σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, επιλογή, εξέλιξη 
και μονιμοποίηση των μελών Διδακτικού − Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, πλην Στρατιωτικών Εκπαιδευτών:

α. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Πανεπιστημίων 
αναφέρονται οι όροι «Γενική Συνέλευση» και «Γενική Συνέ−
λευση Ειδικής Σύνθεσης» του Τμήματος, νοείται αντίστοι−
χα η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.

β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Κοσμήτορας δεν 
είναι μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος, τότε προεδρεύ−
ει άνευ ψήφου και έχει την ευθύνη του συντονισμού του 
έργου του Εκλεκτορικού Σώματος.

γ. Σε περίπτωση κωλύματος του Κοσμήτορα προε−
δρεύει της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και των οργάνων 
εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης του Δι−
δακτικού Εκπαιδευτικού προσωπικού, το αρχαιότερο 
μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή, εξαιρουμένου 
του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Σε περίπτωση που υπάρ−
χουν δύο ή περισσότεροι καθηγητές με την ίδια αρχαι−
ότητα, τότε συνυπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας 
των ως τακτικών καθηγητών στο ΑΣΕΙ, πριν την ισχύ 
του ν. 3187/2003».

2. Για θέματα του πολιτικού Διδακτικού − Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού των αιρετών οργάνων και της Ακα−
δημαϊκής Συνέλευσης, που δεν ρυθμίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία περί Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του Π.Δ. 160/08, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Ακαδημαϊκή Συνέλευση

Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση, δια του Κοσμήτορα και οι 
Διευθυντές Τομέων για τον Τομέα τους εισηγούνται 
στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο την κατανομή του έργου 
στο υφιστάμενο Διδακτικό − Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προγραμματισμό και 
κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία.

Άρθρο 3
Προκήρυξη Θέσεων

1. Οι προκηρύξεις θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού, με Σύμβαση (ΕΠΣ) και Στρατιωτικού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΣΔΠ), κατά το Π.Δ. 407/80, γίνονται από 
το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κατό−
πιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, δια του 
Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων για τον τομέα 
τους, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και μετά από σχετική 
απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η απόφαση 
του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποβάλλεται από το 
Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, δια του οι−
κείου Γενικού Επιτελείου, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
για έγκριση, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ειδικότερα:

(α) Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας, 
το γνωστικό αντικείμενο και το έργο που αφορά στην 
υπό πλήρωση θέση.

(β) Η προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον μία (1) 
φορά σε δύο (2) τουλάχιστον πανελληνίας κυκλοφο−
ρίας εφημερίδες και στις ιστοσελίδες του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του οικείου 
Γενικού Επιτελείου και αναρτάται στο διαδίκτυο στη 
θέση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

(γ) Η προκήρυξη, που αφορά σε Στρατιωτικό Διδακτικό 
Προσωπικό, (ΣΔΠ), κοινοποιείται επιπλέον στα Γενικά 
Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Διεύθυνση Στρα−
τιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Λιμενικού Σώματος.

(δ) Για την συμμετοχή εν ενεργεία Αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στη 
διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσης Στρατι−
ωτικού Διδακτικού Προσωπικού κατά το Π.Δ. 407/80, 
απαιτείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις 
άδεια διδασκαλίας.

2. Ο τόπος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, 
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προς 
πλήρωση θέση, καθορίζονται στην προκήρυξη.
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(α) Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το πέρας 
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, συγκαλείται 
η Ακαδημαϊκή Συνέλευση για να ορίσει την τριμελή ει−
σηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη της 
Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, με προτεραιότητα από εκείνα 
του τομέα, στον οποίο ανήκει η θέση, προς αξιολόγηση 
των υποψηφιοτήτων.

(β) Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τον 
ορισμό της, η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει 
εισηγητική έκθεση στη Γραμματεία της Ακαδημαϊκής 
Συνέλευσης του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκ−
παιδευτικού Ιδρύματος.

(γ) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη 
της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης και τους υποψηφίους, του−
λάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
εκλογής.

(δ) Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει γνώμη για την 
ανταπόκριση κάθε υποψηφίου στα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά της προκήρυξης, παρουσίαση του επιστη−
μονικού έργου κάθε υποψηφίου, καθώς και αξιολογική 
κατάταξη των πέραν της μίας υποψηφιοτήτων.

(ε) Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπο−
βολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται από τον 
Πρόεδρο η Ακαδημαϊκή Συνέλευση για να προβεί στην 
εκλογή.

(στ) Η γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης στα 
μέλη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, γίνεται τουλάχιστον 
οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση.

(ζ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ−
δρου.

(η) Κατά την ψηφοφορία, οι λευκές ψήφοι και οι απο−
χές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψη−
φοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μια 
ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρό−
ντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα 
απαρτίας.

Άρθρο 4
Πρόσληψη

1. Η πρόταση για την πρόσληψη του Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) ή το διορισμό του Στρατιωτι−
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ), κατά το Π.Δ. 407/80, 
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται το αργό−
τερο έως την 1η Ιουνίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Η πρόσληψη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με 
Σύμβαση (ΕΠΣ), καθώς και ο διορισμός του Στρατιωτι−
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ), κατά το Π.Δ. 407/80, 
γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
ύστερα από πρόταση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, η 
οποία υποβάλλεται από το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκ−
παιδευτικό Ίδρυμα, δια του οικείου Γενικού Επιτελείου, 
στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με ευθύνη του Κοσμήτο−
ρα ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων και 
κυρώνεται από τον Διοικητή του ΑΣΕΙ. Το Τμήμα έχει 
την ευχέρεια κατανομής της διατιθέμενης πίστωσης σε 
ότι αφορά τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, καθώς 
και τη χρονική διάρκεια αυτής, η οποία δύναται να είναι 
και μικρότερη των έξι μηνών ανά εξάμηνο σπουδών, 
αναλόγως των εκπαιδευτικών αναγκών.

Άρθρο 5
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής 
και Επιλογή Μελών ΕΕΔΙΠ−ΕΤΕΠ

1. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή για την επιλογή, 
εξέλιξη και μονιμοποίηση του Ειδικού Εργαστηριακού 
και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ορίζεται από 
την Ακαδημαϊκή Συνέλευση και αποτελείται:

α) Από τον Διευθυντή του Τομέα ή από ένα μέλος 
ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή εφόσον δεν υπάρχει Διευθυντής 
Τομέα, η τον Κοσμήτορα.

β) Από ένα μέλος ΔΕΠ Τμήματος του ιδίου ή συγγε−
νέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκη−
ρυχθείσας θέσης και

γ) Από ένα μέλος:
γ1) ΕΕΔΙΠ του Τμήματος του ιδίου κλάδου και του ιδίου 

ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης ΕΕΔΙΠ.

γ2) ΕΤΕΠ του Τμήματος του ιδίου κλάδου και του ιδίου 
ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης ΕΤΕΠ.

2. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ορισθεί από την 
Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου ΑΣΕΙ μέλος ΔΕΠ του 
ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου ή μέλος 
ΕΕΔΙΠ ή μέλος ΕΤΕΠ του ιδίου κλάδου ή κατηγορίας 
και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου, 
τότε ορίζεται μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ αντίστοιχα, 
άλλου ΑΣΕΙ ή άλλου ιδρύματος του Πανεπιστημιακού 
Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά την υποβολή 
σχετικού αιτήματος από τον Πρόεδρο της Ακαδημαϊκής 
Συνέλευσης, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας συγκρότησης της τριμελούς εισηγητικής 
επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Εάν δεν είναι δυνατό να ορισθεί μέλος ΕΕΔΙΠ ή 
ΕΤΕΠ, ή αν δεν ορισθεί εντός διαστήματος σαράντα (40) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, 
τότε στη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής μετέχει 
αντ’ αυτού μέλος ΔΕΠ, που ορίζεται από την Ακαδημαϊκή 
Συνέλευση, κατά προτίμηση του ιδίου ή συγγενέστερου 
γνωστικού αντικειμένου.

4. Αρμόδιο Όργανο για την κρίση και επιλογή μέλους 
ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση.

5. Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία 20 ημερών από τον ορισμό των μελών της υπο−
βάλει στην Ακαδημαϊκή Συνέλευση γραπτή εισηγητική 
έκθεση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής 
της γραπτής εισηγητικής έκθεσης, η διαδικασία συνε−
χίζεται χωρίς αυτήν. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της γραπτής 
εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της 
σχετικής προθεσμίας, συνέρχεται η Ακαδημαϊκή Συνέ−
λευση, για να αποφασίσει για την κρίση ή επιλογή μέ−
λους ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ. Τη διαδικασία κινεί και προεδρεύει 
ο Πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης.

Άρθρο 6
Πρακτικά Εκλεκτορικών Σωμάτων

1. Τα πρακτικά των Εκλεκτορικών Σωμάτων που αφο−
ρούν στην εκλογή, επιλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη 
του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλην των 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτών, υποβάλλονται από το Ανώ−
τατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, δια του οικείου 
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Γενικού Επιτελείου στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για 
την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

3. Η παραβίαση των αποκλειστικών προθεσμιών που 
αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής, επιλογής, μονιμο−
ποίησης και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού, δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά 
μόνον πειθαρχική ευθύνη του προέδρου της Ακαδημαϊκής 
Συνέλευσης και των μελών των εισηγητικών επιτροπών.

2. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προ−
κηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, διορίζεται με 
Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την υποβολή του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως 
31−8−2014, εφόσον στη διαδικασία επιλογής, εκλογής, 
εξέλιξης και μονιμοποίησης μέλους ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ δεν 
δύναται να ορισθεί στην τριμελή εισηγητική επιτροπή 
μέλος ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που υπηρετεί στο ΑΣΕΙ, του ιδίου 
Κλάδου και του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικει−
μένου, τότε δύναται να ορισθεί μέλος ΔΕΠ του οικείου 
ΑΣΕΙ κατά προτίμηση του ιδίου ή συγγενέστερου γνω−
στικού αντικειμένου.

2. Τριμελείς εισηγητικές επιτροπές που έχουν συγκρο−
τηθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τη 
διαδικασία επιλογής, εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποί−
ησης μέλους ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ολοκληρώνουν το έργο τους 
με την ίδια σύνθεση.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Α3−746 (3)
      Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

υπ’ αριθμ. Α3−724/03−05−2011 ΦΕΚ 726/Β΄ κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περί επιβολής Ανώτατης Τιμής Χον−
δρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη 
βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 137).
2. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−

ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α΄ 185).
4. Το Π.Δ. 89/10 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

5. Την υπ’ αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/14−10−2010 κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β΄ 1642).

6. Την υπ’ αριθμ. 52167/22.12.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλ−
λαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2514).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγο−
ράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως 
ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 
του άρθρου 20, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 13 του 
Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΓΕΚΛ/4208/29.04.2011 (ΡΑΕ Ι−136994/
29.04.2011) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ 
με την οποία ζητείται η γνωμοδότηση της σχετικά με 
την επιβολή ανώτατης τιμής καταναλωτή.

9. Την υπ’ αριθμ. 568/2011 γνωμοδότηση της Ρυθμιστι−
κής Αρχής Ενέργειας για την επιβολή ανώτατων τιμών 
πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή 
(Α.Τ.Κ), σε ορισμένους Νομούς της χώρας.

10. Το γεγονός ότι από την παρακολούθηση της εξέλι−
ξης των τιμών διυλιστηρίου ΕΛ.ΠΕ. των πετρελαιοειδών 
προϊόντων διαπιστώθηκε η πτώση αυτών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι ανώτατες τιμές Χονδρικής και Καταναλωτή (ΑΤΧ 
και ΑΤΚ) για την αμόλυβδη βενζίνη 95RON για τις περι−
οχές στις οποίες έχει εφαρμογή το μέτρο, με βάση τα 
στατιστικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες καθώς και τους ισχύοντες φόρους, εισφορές 
και τέλη για το συγκεκριμένο προϊόν, προσδιορίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα:

ΝΟΜΟΣ Ανώτατη Τιμή 
Χονδρικής

Ανώτατη Τιμή 
Καταναλωτή

€ /1.000 λίτρα
(συμπεριλαμβανομένων 

Φόρων και Δασμών)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1634 1704

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1698 1768

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1684 1754

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1644 1714

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1649 1719

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1716

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1724

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1725

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1745

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1749

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1705

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1702

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1715
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
Α3−724/03−05−2011 (ΦΕΚ 726/Β΄) κοινής υπουργικής απόφα−
σης καταργείται. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό Α3−
724/03−05−2011 (ΦΕΚ 726/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από 19/05/2011 και ώρα 00.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
  Αριθμ. 11744/393 (4)

Παράταση προθεσμίας της παρ. 19, του άρθρου 31 
του ν. 3431/06.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/06 

(Α΄ 13) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες δι−
ατάξεις»,

β) του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) της αρ. 2876/7−10−09 (Β΄ 2234/7.10.09) απόφασης του 
Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων,

ε) της οικ. 69139/7766/21−12−09 (Β΄ 2514) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

στ) της οικ. 49535/7669/13−10−10 (Β΄ 1644) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,

2. Την αριθμ. οικ. 14453/550/6.03.08 (Β΄ 437/13.3.08) κοινή 
απόφασή μας περί παρατάσεως της προθεσμίας της 
παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/06, 

3. Την αριθμ. 64603/2649/28.04.09 (Β΄ 916/15.05.09) κοινή 
απόφασή μας περί νέας παρατάσεως της προθεσμίας 
της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/06,

4. Την αριθμ. οικ. 20119/753/31.03.10 (Β΄ 531/27.4.10) κοινή 
απόφασή μας περί νέας παρατάσεως της προθεσμίας 
της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/06,

5. Την από 8−3−11 αίτηση της Ένωσης Εταιρειών Κινη−
τής Τηλεφωνίας, με την οποία ζητείται παράταση της 
προθεσμίας της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του 
ν. 3431/06 λόγω εκκρεμοτήτων στους υπό αδειοδότηση 
σταθμούς κεραιών,

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία της παραγράφου 19, του άρ−
θρου 31 του ν. 3431/06, που είχε παραταθεί με τις 
αρ. οικ. 14453/550/6.03.08, 64603/2649/28.04.09 και 
οικ. 20119/753/31.03.10 αποφάσεις μας, παρατείνεται 
μέχρι 31/03/2012. 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Παπάγου, 13 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
          Αριθμ. 4115 (5)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 146/11−01−2011 

(ΦΕΚ 12/Β/2011) που αφορά στα καθεστώτα ενισχύ−
σεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης 2007 – 2013»..

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10).

1.5. Της υπ’ αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

1.6. Της υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.7. Της υπ’ αριθμ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) από−
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου 
του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8. Της υπ’ αριθμ. 9828/21−10−08 απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των 
μέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9. Της υπ’ αριθμ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέ−
ρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πρά−
ξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.10. Της υπ’ αριθμ. 37501/3−4−2009 μεταφοράς της 
Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρω−
μή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 
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2007 – 2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων 
του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ 
περιόδου 2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.11. Της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (κοινή υπουργική 
απόφαση 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων 
του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
τους Ελλάδας 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.

1.12. Της υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) 
απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την 
υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώ−
τος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

1.13. Της υπ’ αριθμ. 11302/16−11−2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/10) 
απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για την «Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης 
των διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων 
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις».

1.14. Της υπ’ αριθμ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10) 
απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για τις «προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης 
της έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

1.15. Της υπ’ αριθμ. 145/11−1−2011 (ΦΕΚ 6/Β΄/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
τα «κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης 
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις».

1.16. Της υπ’ αριθμ. 146/11−1−2011, (ΦΕΚ 12/Β/2011) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για ένταξη στα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 
121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 1774/16−3−2011, 
(ΦΕΚ 454/Β/2011).

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι−
κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων 
όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που 
προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετι−
κά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαι−

ούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του 
ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 
6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την 
έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται 

ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαιούχων 
για την καταβολή ενισχύσεων συνολικής δημόσιας δα−
πάνης 500.000.000 € που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ΣΑΕ 0828, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 12/
Β/2011) απόφασή μας που αφορά στην πρόσκληση εκ−
δήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στα «Καθεστώτα 
ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007 – 2013», ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 18 της υπουργικής από−
φασης 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) το οποίο τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 

1774/16−3−2011 (ΦΕΚ 454/Β/2011).

Αντικαθιστούμε το άρθρο 18 της υπουργικής απόφα−
σης 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) το οποίο τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 1774/16−3−2011 
(ΦΕΚ 454/Β/2011) ως εξής:

«1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
δηλαδή οριστικοποιούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο, από την 18/2/2011 μέχρι την 20/06/2011 και 
ώρα 15:00. Μετά την 20/06/2011 και ώρα 15:00 δεν είναι 
δυνατή η οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης.

2. Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρω−
τότυπο και αντίγραφο) υποβάλλεται εντός δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρο−
νικής οριστικοποίησης.

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 31 της υπουρ−
γικής απόφασης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων ενίσχυσης λογίζεται η δέκατη πέμπτη ημε−
ρολογιακή ημέρα μετά την οριστικοποίησή τους.»

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 146/11−1−2011 
(ΦΕΚ 12/Β/2011) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1774/16−3−2011 (ΦΕΚ 454/Β/2011) 
όμοια απόφαση.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, 
Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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