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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. ΔΕΦΚ5036548ΕΞ2010 (1)
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαι−

ούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων 
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της δι−
αδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου 
ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρε−
λαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της 
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/2008) με 

τίτλο «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών 
παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας− Ενιαίο τέλος 
ακινήτων− Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παραγράφους 3 
& 4 του άρθρου 22 με τις οποίες τροποποιείται και 
συμπληρώνεται με νέα παράγραφο 5, το άρθρο 78 του 
Ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265/2001).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 
Α΄ 70/91).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 46/01).

4. Την αρ. Δ61065289/0006Α/14−05−2010 Α.Υ.Ο. «Σύστα−
ση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στον 
Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, αξιολόγηση και 
καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά 
αγροτική δραστηριότητα» 

5. Τις από 30−07−2010 προτάσεις της επιτροπής για 
τη μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μη−
χανικής απασχόλησης 

6. Τις διατάξεις της αρ. 1079248/5521/0016/21−07−2008 
Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας 
Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κι−
νητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία 

7. Την κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του 
Ν. 3634/2008 πρόβλεψη έκδοσης κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, 
των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή 
προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται 
η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. 
και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης 
του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επι−
στροφή του εν λόγω φόρου.

8. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή−
ρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε 
εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με 
την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ και 
ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα 
προς επιστροφή πρόσωπα. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 
221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων»



11. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζονται για το έτος 2010, οι όροι, οι προϋποθέ−
σεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πρόσωπα, 
οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, 
η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της 
νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 
265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 1

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. 
του πετρελαίου κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα 
(21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή−
ρων με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την 
εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του 
Ν.2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδι−
ορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις−δηλώσεις 
τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλι−
σμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
(ενεργοί – συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων 
είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτι−
κές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέ−
ρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν 
επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρε−
λαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί 
που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01−
01−2009 έως και 31−12−2009 το ως άνω πετρέλαιο για τη 
λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Άρθρο 2

Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων για 
τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή−
ρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα 
(21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του 
ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. 
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται 
με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος λόγω των 
αναπροσαρμογών για το έτος 2010 υπολογίζεται μεσο−
σταθμικά σε 392 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω 
συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. 

2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επι−
στροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση 

τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιο−
ρίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμ−
βάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως 
Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος 
ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ), λαμβάνοντας υπό−
ψη τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε 
με την αρ. Δ61065289/0006Α/14−05−2010 Α.Υ.Ο. για το 
σκοπό αυτό. 

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαί−
ου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής 
απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορί−
στηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά 
καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε 
κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γε−
νικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή 
σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα 
δεδομένα που προβάλει η νέα ΚΑΠ για τη καλύτερη 
προσέγγιση των αναγκών.

3. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λί−
τρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας 
που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής 
απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου 
κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος 
ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ της παρούσης. 

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν 
καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το 
σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συ−
νεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας 
και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το 
τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερει−
ακές μονάδες του ΟΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 πιστοποιούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβά−
ζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Οικονο−
μικών, στην 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων εντός του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους.

Η επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2, 
παρ. 2 συνεδριάζει για την υποβολή πρότασης κατ΄ έτος, 
για τον καθορισμό δεικτών μηχανικής απασχόλησης, τον 
μήνα Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα 
στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες 
εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρού−
σης, και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία 
των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη Δ30, 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία, προβαίνει στη μηχανογραφική επε−
ξεργασία τους.

Ειδικότερα η Δ30 επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα 
πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαι−
ούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων 
ΙΙ και ΙΙΙ, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητή−
ρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα 
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τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης. 

Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για 
τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζο−
νται εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, από 
τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων στη Διεύθυνση Πληροφορικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 
οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με 
τους δικαιούχους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, 
με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά 
δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της 
Τράπεζας κάθε δικαιούχου, στη Διεύθυνση ΕΦΚ του 
Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΕΦΚ, αποστέλ−
λει τις ως άνω καταστάσεις στην Δ30 προκειμένου να 
προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το 
πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε. 

3. Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσω−
πα θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Η Δ30 αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση 
των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα 
προς επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή 
υπηρεσία, η οποία εν συνεχεία την προωθεί στην Δ24 
για την διενέργεια της πληρωμής. 

Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανο−
γραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά 
μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, 
δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώ−
πων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών 
ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου 
της Δ/νσης 24ης (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του 
νόμιμου αναπληρωτή του. 

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημ−
μένη την συγκεντρωτική κατάσταση της Δ30, που θα 
περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις 
Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το σύνολο αυτών, 
ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταφορά του συνολικού 
ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας 
τράπεζας με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό 
Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των 
δικαιούχων. 

Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής η Γ.Γ.Π.Σ. απο−
στέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο 
με τους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων και 
τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς. 

Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίω−
μα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που 
έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την 
επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια 
ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχτεί με νε−
ότερη απόφαση και θα καθοριστεί η κίνησή του.

Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων ως αφαιρε−
τικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, 
τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πλη−
ρώνεται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους. 

Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τέλος 
Νοεμβρίου, αυτά μεταφέρονται με εντολή της Tράπεζας 
σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλά−
δος 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με 
ενημέρωση της Δ24 Α&Γ. 

4. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. 
στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του 
προηγούμενου έτους για τους δικαιούχους της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα 
στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιού−
χους της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 4

Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, αποκλειστικά στη 
γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή ποσού 
του Ε.Φ.Κ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 22 του Ν. 3634/2008, με τον οποίο τροποποι−
είται το άρθρο 78 του Ν. 2960/01 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το 
οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλει−
στικά στη γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης 
καθόσον ο μειωμένος συντελεστής των εικοσιένα (21) 
ευρώ ανά χιλιόλιτρο που καθορίστηκε για τη χρήση 
στη γεωργία, επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μόνον 
σκοπό.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κεντρική βάση δεδομένων του οποί−
ου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των 
γεωργών (ως παράρτημα Ι) για την ενιαία ενίσχυση 
κατόπιν αίτησης−δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προ−
βαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση προκειμέ−
νου να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών 
για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου 
και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών δι−
ατάξεων.

2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων 
ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. 
του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στην 30η Δ/νση 
της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά 
αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την 
επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 
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   Αριθμ. Υ−130/106161/Δ2 (2)
Τροποποίηση του αξιολογικού πίνακα επιλογής Σχολι−

κών Συμβούλων Δ.Ε.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/τ.Α΄) 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
β) το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/

τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του 
Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40/Τ.Α΄)

γ) του άρθρου 3 παρ. 7 περίπτ. α΄ και β’ του Ν. 2188/1994 
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄)

δ) του άρθρου 13 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)
ε) των άρθρων 4,8,9,10 και 24 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 

128/τ.Α΄) και του άρθρου 19 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ71/τ.Α΄)

2. Την αριθμ. Υ−130/88240/Δ2/8−8−2007 Υ.Α. με την οποία 
κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής Σχολικών 
Συμβούλων Δ.Ε. (ΦΕΚ 1439/Τ.Β΄/8−8−2007).

3. Την αριθμ. 1938/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφε−
τείου Αθηνών επί αιτήσεως ακυρώσεως του εκπαιδευ−
τικού κλάδου ΠΕ12−Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου ή 
Χημικού Μηχανικού Μπλιούμη Αντωνίου.

4. Τις αριθμ. 4/28−5−2010 και 5/18−6−2010 πράξεις του 
Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. που 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. Υ−56/44486/Δ2 (ΦΕΚ 144, 
Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23−4−2010) Υ.Α., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε, με αναδρομική ισχύ, την αριθμ. 
Υ−130/88240/Δ2/8−8−2007 (ΦΕΚ 1439/Τ.Β/8−8−2007) Υ.Α. 
με την οποία κυρώθηκε ο αρχικός αξιολογικός πίνακας 
επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., ως προς τον κλάδο 
ΠΕ12−Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου ή Χημικού Μη−
χανικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας, ως εξής:

Αξιολογικοί Πίνακες Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ12 − ΜΗΧΑΝΟΛΟΥ ή ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥ ή ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Συν.
Μορίων

1. 149303 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,65
2. 158231 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 29,2
3. 900919 ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  27,01

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

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