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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΠΟΛ. 1206 (1)
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου 

και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – 
Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπο−

ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−

μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του 
Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/ 20−6−2012).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) 
…. μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας … (Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).

7. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» 
(ΦΕΚ 1653/Β΄/2013)

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 
Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογι−
κής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαρά−
γραφος Ε1 − ΦΕΚ 222 Α΄).

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως 
ισχύουν.

11. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση 
Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και 
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρ−
χείων στην ΓΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517 Β΄).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 31 
του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης δι−
ατάξεων του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προ−
διαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων 
συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, 
καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων 
και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» όπως ισχύει.

14. Την ανάγκη ολοκληρωμένης και αξιόπιστης παρα−
κολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται μέσω των 
εγκαταστάσεων των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης 
για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων.
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15. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιά−
γραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων 
συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών, καθώς και το 
είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης 
ειδικών φορολογικών στοιχείων στις εγκαταστάσεις 
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται μέσω 
του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως:

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στη υπ’ αριθμ Φ2−1617/2010 (ΦΕΚ 

1980 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει (μετά τις 
υπ’ αριθμ Φ2−2022/2012 (ΦΕΚ 3017 Β΄) και 40534/4859/2013 
(ΦΕΚ 2041 Β΄)) κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις 
παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Όπου στις προαναφερθείσες  κοινές υπουργικές 
αποφάσεις αναφέρονται οι όροι της στήλης Α, αντικα−
θίστανται με τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α Στήλη Β
α. «πρατήριο» «εγκατάσταση»
β. «πρατήριο υγρών καυσίμων¨ «εγκατάσταση πωλητή
 πετρελαίου θέρμανσης»
γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης»
δ. «αντλία καυσίμου» «μονάδα ογκομέτρησης 
 καυσίμου (γεμιστήριο)»
ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα 
 πληρώσεως»
στ. «είδος(η) καυσίμου(ων)» «πετρέλαιο θέρμανσης»
ζ. «Διεύθυνση Μεταφορών» ή
η. «Περιφερειακή Διεύθυνση 
 Μεταφορών» ή
θ. «Περιφερειακή Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» «Περιφερειακή Διεύθυνση 
 Ανάπτυξης»
2. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 2 της Φ2−1617, τρο−

ποιείται ως εξής:
«1. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών (αισθη−

τήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) φέρει 
σήμανση CE, και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμ−
μόρφωσης του κατασκευαστή».

3. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 3 της Φ2−1617/10 τρο−
ποποιείται ως εξής:

«2. Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος, μετρά 
τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς 
επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής της 
εγκατάστασης. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή 
σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και δυνητικής 
επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων. Ο μηχανισμός 
μπορεί να αποτελείται είτε από αισθητήρα μεταλλικής 
ράβδου (magnetostrictive ή άλλης μεθόδου ανίχνευσης 
στάθμης) ή από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική μέθοδο 
μέτρησης στάθμης (free radar, guided radar, stil well radar, 
servo mechanism κλπ) ανάλογα με τον όγκο, το σχήμα 
και τη διάταξη της δεξαμενής. Ο μηχανισμός διαθέτει 
κατάλληλη διακριτική ικανότητα και ακρίβεια μέτρησης, 
ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, εντός των 
ορίων σφάλματος που καθορίζονται στην παρούσα».

4. Στο τέλος της παραγράφου 10 του Άρθρου 5, προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο προσωρινός αριθμός ταυτότητας δεν αποτελεί 
κριτήριο για τη τιμολόγηση πώλησης καυσίμου στη 
συγκεκριμένη δεξαμενή από τις εταιρείες εμπορίας».

5. Ο πίνακας της παραγράφου 12 του Άρθρου 5, ισχύει 
μόνον ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης.

6. Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 της 
Φ2−1617/10, τροποποιείται ως εξής:

«στ) Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας 
του συστήματος σε κατάσταση “λιτρομέτρησης” για 
κάθε αντλία ξεχωριστά και για ποσότητες καυσίμου 
ανά εκροή και ανά αντλία έως και 1000 L. Στην κατά−
σταση αυτή εκδίδεται δελτίο λιτρομέτρησης, το οποίο 
σημαίνεται από τον φορολογικό μηχανισμό. Για το ισο−
ζύγιο του συστήματος, οι ποσότητες αυτές πρέπει να 
επιστρέφονται στην δεξαμενή.

7. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ2−
1617/10 τροποποιείται ως εξής:

¨3. Τυχόν συστήματα εισροών−εκροών που έχουν 
εγκατασταθεί μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της 
παρούσης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος 
εφαρμογής. Ήδη εγκατεστημένα συστήματα υπόκεινται 
ομοίως στην υποχρέωση υποβολής της προαναφερ−
θείσας υπεύθυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών ανα−
φορών.¨

8. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 8 της Φ2−1617/10 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
40534/4859/2013, ΦΕΚ Β΄ 2041/2013) κοινή υπουργική 
απόφαση τροποποιείται ως εξής:

«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών−
εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται 
υποχρεωτικά ενημέρωση του αρχείου με τα τεχνικά 
στοιχεία της εγκατάστασης που τηρείται στην αρμόδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης, με την υποβολή 
όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται, με σκο−
πό την έκδοση επικαιροποιημένης άδειας λειτουργίας 
που θα περιλαμβάνει το σύστημα εισροών−εκροών. Στην 
περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛ−
ΤΙΩΝ

1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:
Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατά−

στασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στις ανωτέρω 
εγκαταστάσεις, ως εξής:

α. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 και επιπλέον ένα μήνα 
δοκιμαστικής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις 
Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, 
Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

γ. Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμπεριλαμβανομένου και ενός μηνός δοκι−
μαστικής λειτουργίας, στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

2. Έκδοση δελτίων:
Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών 

– Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία 
αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

2.1. Δελτίο παραλαβής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολο−

κλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου στις 
δεξαμενές της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμε−
νές στις οποίες πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα εξής 
δεδομένα:

2.1.1. Οι ψηφιακοί αριθμοί μητρώου των δεξαμενών.
2.1.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31349

2.1.3. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή 
του καυσίμου:

2.1.3.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δε−
ξαμενών, σε mm

2.1.3.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου εκά−
στης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου 
εντός αυτής.

2.1.3.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης 
δεξαμενής στους 15οC.

2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του 
καυσίμου:

2.1.4.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή.
2.1.4.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία 

έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής.
2.1.4.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιο−

φόρου) μεταφοράς.
2.1.4.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου 

(όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του 
παραστατικού παραλαβής.

2.1.4.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου και 
2.1.4.6. Ο όγκος του καυσίμου στους 15οC, καθώς και
2.1.4.7. Η πυκνότητα του καυσίμου στους 15οC, όπως 

αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής.
2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του 

καυσίμου:
2.1.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δε−

ξαμενών σε mm, μετά την παρέλευση του εκάστοτε 
απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.

2.1.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα 
θερμοκρασία) εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμο−
κρασία καυσίμου εντός αυτής.

2.1.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου εκάστης 
δεξαμενής στους 15οC.

2.1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροι−
σμα των) 2.1.6.2 – (άθροισμα των) 2.1.4.2) στην τρέχουσα 
θερμοκρασία.

2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροισμα 
των) 2.1.6.3 – (άθροισμα των) 2.1.4.3.) στους 15οC.

2.1.8. Η διαφορά ποσοτήτων του καυσίμου μεταξύ συ−
στήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 
15οC (2.1.8 – 2.1.5.6).

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα 
από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.4.1, 2.1.4.2, 
2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 2.1.4.6 και 2.1.4.7, τα οποία εισάγονται 
στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδο−
ση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοι−
χείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το 
σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά 
του σε λειτουργία.

2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας:
Στο δελτίο αυτό, που εκδίδεται αυτόματα από το 

σύστημα εφ’ άπαξ έως τις 24.00, καταγράφονται τα πιο 
κάτω δεδομένα:

2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς.
2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της 

χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία του καυσίμου για το σύ−

νολο των δεξαμενών του καυσίμου αυτού:
2.2.3.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α, 

αριθμός μητρώου, χωρητικότητα κ.λπ.).
2.2.3.2. Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της 

περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία.

2.2.3.3. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC.
2.2.3.4. Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της πε−

ριόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία.
2.2.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC. 
2.2.3.6. Οι μεταβολές όγκων στις δεξαμενές, ως εξής:
α1) Ο όγκος των παραλαβών κατά την εν λόγω περίο−

δο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος εισροών στην 
τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.6). 

α2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών (επιστροφές 
από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστροφές από τα 
δελτία επιστροφών – εκροές από τα δελτία εξαγωγής) 
καθώς και 

β1) Ο όγκος των παραλαβών στους 15οC (άθροισμα 
των 2.1.7).

β2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών στους 15οC 
(επιστροφές από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστρο−
φές από τα δελτία επιστροφών – εκροές από τα δελτία 
εξαγωγής).

2.2.3.7. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν 
λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη 
θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.4.4).

2.2.3.8. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την 
εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής 
στους 15οC (άθροισμα των 2.1.4.6).

2.2.3.9. Διαφορές παραλαβών μεταξύ καταγραφών 
του συστήματος και παραστατικών αγοράς στη τρέ−
χουσα θερμοκρασία (2.2.3.6.α1 − 2.2.3.7) και στους 15οC 
(2.2.3.6.β1 − 2.2.3.8).

2.2.3.10. Ημερήσια κίνηση δεξαμενών ως εξής:
Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχου−

σα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α1 + 2.2.3.6.α2 − 2.2.3.4.)
Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15οC (2.2.3.3. + 

2.2.3.6.β1 + 2.2.3.6.β2 – 2.2.3.5.)
2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία:
2.2.4.1. Ο α/α της αντλίας, ο α/α και ο αριθμός μητρώου 

των αντίστοιχων δεξαμενών άντλησης.
2.2.4.2. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη 

της περιόδου.
2.2.4.3. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας 

της περιόδου.
2.2.4.4. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν 

λόγω περίοδο, με βάση τα δελτία παράδοσης και τα 
δελτία λιτρομέτρησης.

α. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων παράδοσης (άθροι−
ση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και εκδόθηκε 
δελτίο παράδοσης),

β. για σύνολο αντλιών ως εξής: [(άθροισμα των αντί−
στοιχων) 2.2.4.4.α],

γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15οC,
δ. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων λιτρομέτρησης 

(άθροιση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και 
εκδόθηκε δελτίο λιτρομέτρησης),

ε. για σύνολο αντλιών, ως εξής: [(άθροισμα των αντί−
στοιχων) 2.2.4.4.γ],

στ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.ε) ανηγμένος στους 15οC.
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, 

γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία της δε−
ξαμενής κατά την εκροή αυτή.

2.2.4.5. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω 
περίοδο, με βάση τους ολικούς αθροιστές των αντλιών.

α. ανά αντλία (2.2.4.3 – 2.2.4.2),
β. για σύνολο αντλιών, ως εξής: [(άθροισμα των αντί−

στοιχων) 2.2.4.5.α],
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γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.5.β) ανηγμένος στους 15οC.
2.2.4.6. Διαφορά ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω 

περίοδο.
α. στη τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.4.5 β – 2.2.4.4.β – 

2.2.4.4.ε),
β. με αναγωγή στους 15οC (2.2.4.5 γ – 2.2.4.4.γ – 2.2.4.4.στ),
2.2.5. Οι αποκλίσεις ως εξής:
2.2.5.1. Απόκλιση εισροών−εκροών ημέρας (2.2.3.10.Α – 

2.2.4.4.β – 2.2.4.4.ε).
2.2.5.2. Η παραπάνω απόκλιση (2.2.5.1) με αναγωγή 

στους 15οC (2.2.3.10.Β – 2.2.4.4.γ – 2.2.4.4.στ).
2.2.5.3. Η απόκλιση εισροών−εκροών ημέρας εκφρασμέ−

νη ως ποσοστό (2.2.5.1 / 2.2.3.10.Α.)*100 (%).
2.2.5.4. Η απόκλιση εισροών−εκροών ημέρας με ανα−

γωγή στους 15οC εκφρασμένη ως ποσοστό (2.2.5.2 / 
2.2.3.10.Β.)*100 (%).

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης:
Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 

6 του κεφαλαίου Ι. της παρούσης, σε κάθε περίπτωση 
εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέ−
τρηση.

Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:
2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
2.3.2. Ο α/α της αντλίας.
2.3.3. Ο α/α και ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής.
2.3.4. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC), 

όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που 
λιτρομερούνται. Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν 
απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.

Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω 
διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, δελτίο πα−
ράδοσης, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρο−
μέτρηση εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία 
αναγράφεται ο α/α του αρχικού δελτίου παράδοσης.

2.4. Δελτίο επιστροφής:
Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολο−

κλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. 
από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμε−
νές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επιστροφή τα εξής 
δεδομένα:

2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και 
αριθμός μητρώου).

2.4.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ).
2.4.3. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή 

του καυσίμου:
2.4.3.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής 

σε mm.
2.4.3.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη 

δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός 
της δεξαμενής.

2.4.3.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC.

2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του 
καυσίμου:

2.4.4.1. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία 
έκδοσης του φορολογικού παραστατικού επιστροφής 
(π.χ. το αρχικό Σ.Δ.Α.)

2.4.4.2. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου 
(όγκος σε λίτρα) που υπολογίζεται βάσει του αρχικού 
παραστατικού διακίνησης (π.χ. του Σ.Δ.Α.) που εκδόθηκε 
κατά την εξαγωγή αφαιρουμένων των ποσοτήτων των 
παραστατικών των επιμέρους παραδόσεων. 

2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του 
καυσίμου:

2.4.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, 
μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας.

2.4.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα 
θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία 
καυσίμου εντός αυτής.

2.4.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC.

2.4.6. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.5.2 – 
2.4.3.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία.

2.4.7. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.5.3 – 
2.4.3.3.) στους 15οC.

2.4.8. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισ−
ροών και υπολογιζόμενου όγκου επιστροφής βάσει πα−
ραστατικών (2.4.6 – 2.4.4.2).

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα 
από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.4.1 και 
2.4.4.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλ−
ληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδο−
ση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοι−
χείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το 
σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά 
του σε λειτουργία.

2.5. Δελτίο εξαγωγής:
Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλή−

ρωση της εξαγωγής ποσότητας καυσίμου, εκτός αντλι−
ών, απευθείας από τις δεξαμενές (π.χ. λόγω ανάμιξης 
καυσίμου) της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές 
στις οποίες πραγματοποιήθηκε εξαγωγή τα εξής δεδομένα:

2.5.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και 
αριθμός μητρώου).

2.5.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ).
2.5.3. Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου.
2.5.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εξαγωγή 

του καυσίμου:
2.5.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής 

σε mm.
2.5.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη 

δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός 
της δεξαμενής.

2.5.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC.

2.5.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εξαγωγή του 
καυσίμου:

2.5.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, 
μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας.

2.5.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα 
θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία 
καυσίμου εντός αυτής.

2.5.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC.

2.5.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.5.4.2 – 2.5.5.2) 
στην τρέχουσα θερμοκρασία.

2.5.7. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.5.4.3 – 2.5.5.3.) 
στους 15οC.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδο−
ση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοι−
χείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το 
σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά 
του σε λειτουργία.
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2.6. Δελτίο παράδοσης:
Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα 

μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης ποσότητας καυ−
σίμου από κάθε αντλία της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμε−
νές στις οποίες πραγματοποιήθηκε παράδοση τα εξής 
δεδομένα:

α) Ο α/α της αντλίας,
β) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του 

(ΩΩΛΛ),
γ) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου.
Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδο−

ση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοι−
χείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το 
σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά 
του σε λειτουργία.

3. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό:
Τα δελτία που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μη−

χανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με 
τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης 
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 (ΦΕΚ 
3517 Β΄).

Τα ανωτέρω δελτία μπορεί να μην εκτυπώνονται και 
να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προ−
ϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα 
όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η 
αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη 
διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. 

Τα δελτία αυτά εντάσσονται στο πεδίο των πληρο−
φοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 
Φ2−1617/7.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποκείμενα 
ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής 
μετάδοσής τους.

4. Κυρώσεις:
Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας 

σχετικά με την έκδοση των δελτίων επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ−
θρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), των άρθρων 54 και 
55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και του άρθρου 10 του 
Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄). Σχετικά με τις παραβάσεις των 
διατάξεων του συστήματος εισροών – εκροών, επιβάλλο−
νται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4155/2013, 
Άρθρο 42 και την υπ’ αριθμ. Φ2−1871/22.8.2013, (ΦΕΚ Β΄ 
2173/2013) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις:
5.1. Το είδος του καυσίμου αναγράφεται ως πετρέλαιο 

θέρμανσης. Ο όγκος (ποσότητα) καυσίμου μετράται σε 
λίτρα (L). Η θερμοκρασία μετράται σε βαθμούς Κελσίου 
(oC). Ως αντλία για την εφαρμογή της παρούσας νοεί−
ται η μονάδα ογκομέτρησης καυσίμου (γεμιστήριο) της 
εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης.

5.2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι 
επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010/31.12.2010 (ΦΕΚ 
2047 Β΄) υπουργικής απόφασης.

ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος:
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 

F

   Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.24114 (2)

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης − παραλαβής 
για το έργο «Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υπο−
στήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαι−
τήσεων για το έτος 2013».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107) 

«Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

β) Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2286/1995 (Α΄ 19) «Προ−
μήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων».

γ) Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

δ) Του άρθρου 19 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δη−
μόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) Των άρθρων 22, 27 και 38 του Π.Δ. 118/2007 (Α΄ 150) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

η) Του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικα−
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005.

θ) Του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως 
ισχύει.
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ι) Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.503/1/20337/02−08−2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛΩ7Χ−ΣΩΞ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου 
με τίτλο “Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστή−
ριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για 
το έτος 2013”».

3. Την ανάγκη για την παρακολούθηση και παραλαβή 
του έργου «Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υπο−
στήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων 
για το έτος 2013».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) 
Επιτροπή Παρακολούθησης−Παραλαβής, για την παρα−
κολούθηση και παραλαβή του έργου «Προσφορά εξειδι−
κευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων 
μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013». Η Επιτρο−
πή είναι τριμελής και αποτελείται από Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων, κατηγορίας 
εκπαίδευσης ΠΕ, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης 
Προσωπικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., καθώς και από υπαλλήλους 
κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ 
της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του 
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Γραμματέ−
ας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας εκ−
παίδευσης Π Ε/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ της Γενικής 
Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης−Παραλαβής είναι 
η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των 
παραδοτέων του συγκεκριμένου έργου και αποφασί−
ζει για κάθε θέμα που άπτεται της σύμβασης. Επίσης, 
είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων του 
αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση 
ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.

Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική πα−
ραλαβή του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. Φ.10021/οικ.25372/1445 (3)
Συγκρότηση Κοινού Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου ΙΚΑ − ETAM, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. Γ της παρ. 2 του αρ. 90 του Ν. 4172/2013 

(Α΄ 167).
β) Των υποπαραγράφων Ζ.1 και Ζ.2 της παραγράφου Ζ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
.... 2013−2016», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 90 
και 91 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

γ) Του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 266/1989 «Οργανισμός ΙΚΑ−ΕΤΑΜ» (Α΄ 127), 
όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 154/2006 «Οργανισμός του νπδδ με την επω−
νυμία "Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμα−
τιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄167), όπως ισχύει.

4. α) Την υπ’ αριθμ. Φ34οικ.4279/5−8−1971 υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός διάρθρωσης, σύνθεσης και αρ−
μοδιοτήτων των υπηρεσιών του ΟΓΑ» (Β΄ 678).

β) Την υπ’ αριθμ. 177647/8720/1961 υπουργική απόφαση «περί 
Κανονισμού κατάστασης προσωπικού του ΟΓΑ» (Β΄ 320).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35−48 (Σύσταση Ενιαίου Ταμεί−
ου Επικουρικής Ασφάλισης− ΕΤΕΑ) του Ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 41).

6. Του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

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

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οίκ.21634/2−8−13 (Β΄ 1914) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικα−
σίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθε−
σιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, 
τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων 
λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 
παρ. 3 του Ν 4024/20.11 και των Τριμελών Ειδικών Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 
(Β΄ 1992) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφο−
ρά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης 
τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησήςτους».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ./τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ ή του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση Κοινού Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου για το προσωπικό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του 
ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΕΑ, κατ' εφαρμογή της περ. 
Γ της παρ. 2 του αρ. 90 και της παρ. 2 του άρθρου 91 
του Ν. 4172/2013, ως εξής:
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1. Ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με τον αναπλη−
ρωτή του.

2. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως εισηγητή, με τον αναπληρωτή του.

3. Τον Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Δι−
εύθυνσης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ ή του 
ΕΤΕΑ, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Β. Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή του 
ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ ή του ΕΤΕΑ κατηγορίας ΠΕ ή TE, με 
τον αναπληρωτή του.

Γ. Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και η 
κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο 
ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανο−
γραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε 
διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους.

Δ. Η θητεία του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του τέταρτου έτους της θητείας του. Η θητεία μπορεί να 
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για δύο ακόμη χρόνια.

Ε. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις του Τριμελούς Ειδικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοι−
πά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(Ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 44561 / 36594 (4)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 245/2013 απόφασης του Δημο−

τικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, περί σύστασης δεκα−
τεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου στο Δήμο Σαλαμίνος, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1 −2010) «Οργανι−

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/14−11−2002) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και 
λοιπές διατάξεις».

ε) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αριθμ. 2681/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Αλμυράκη Μαρία 
του Γεωργίου, Γρίβα Μαρίνα του Κωνσταντίνου, Διολή 
Νικολάου του Προκόπη, Λεμπέση Γεωργίου του Ευαγ−
γέλου, Μπακαούκα Ιωάννη του Αριστείδη, Μπαμπάλη 
Νικολάου του Δημητρίου, Μπηνιάρη Κωνσταντίνου του 
Ξενοφώντος, Μπούτση Θεανώ του Γεωργίου, Περδικού−
ρη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, Προφήτου Άννα του Στε−
φάνου, Σταυράτη Αγγελική του Γρηγορίου, Στυλιανίδη 
Ανδρέα του Αντωνίου, Φασουλή Αντωνίου του Νικολάου 
και Χασκάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, υπαλλήλων 
του Δήμου Σαλαμίνος με συμβάσεις ειδικού προγράμμα−
τος απασχόλησης ανέργων ΑΜΕΑ Ν. 2643/1998, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι οι ανωτέρω συνδέονται με το 
Δήμο Σαλαμίνος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξ υπηρετούντες 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

3. Το υπ’ αριθμ. 2016/2013 Πιστοποιητικό του Πρω−
τοδικείου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά 
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου Πειραιά και συνεπώς η απόφαση έχει καταστεί 
τελεσίδικη.

4. Την υπ’ αριθμ. 245/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαλαμίνος, περί σύστασης δεκατεσσάρων 
(14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο 
Σαλαμίνος, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής από−
φασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 245/2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, περί σύστασης δεκα−
τεσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο Σαλαμίνος, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης, ως εξής:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΛΜΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. − ΤΕΧΝ. ΕΓΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 1

ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. −ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 1

ΔΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΕ ΜΗΧ. ΕΦΑΡΜ. − ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1

ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TE ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1

ΜΠΗΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

ΜΠΟΥΤΣΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. − ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1

ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ 1

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΧΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
69.000,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνος οικονομικού έτους 2013 
σε βάρος των Κ.Α. 20−6021.000, 20−6052.000, 20−6022.001, 25−6021.000, 25−6052.000, 30−6021.000, 30−6052.000, 30−
6022.000, 10−6021.000, 10−6052.000 και 10−6042.000, ανάλογη δαπάνη ύψους περίπου 165.600,00 € θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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