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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   36808 (1)
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊ−
κό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 

1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−

βουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 
εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). 

2. Τις διατάξεις των άρθρου 221 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23.11.2007) και 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 
(ΦΕΚ 138/Α/26.6.2005), όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
– 2013». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/
Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα−
νάσιο Νάκο. 

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄/ 
3.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών περί Καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών.

7. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−29852/ΑΣ 12655/27.9.2007 
(Φ.Ε.Κ. 1951/Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Εξωτερικών περί Ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερικών. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συμμετοχή σε ΕΟΕΣ 

(1) Η συμμετοχή φορέα σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται με από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 22 του ν. 3613/2007.

(2) Κάθε φορέας από τους αναφερόμενους στο άρ−
θρο 22 του ν. 3613/2007 που επιθυμεί να συμμετέχει 
σε ΕΟΕΣ γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή του 
άρθρου αυτού (στο εξής «Επιτροπή»), την πρόθεσή του 
να συμμετάσχει σε ΕΟΕΣ αποστέλλοντας αντίγραφο 
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της προτεινόμενης σύμβασης και του προτεινόμενου 
καταστατικού του.

(3) Η απόφαση για τη συμμετοχή σε ΕΟΕΣ εκδίδεται 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την περιέλευση 
στην Επιτροπή παραδεκτής αίτησης, ήτοι συνοδευόμε−
νης από σύμβαση και καταστατικό.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα 
πως η συμμετοχή προτιθέμενου μέλους σε ΕΟΕΣ δεν 
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό ή το εθνικό δίκαιο, 
λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων και των κα−
θηκόντων του προτιθέμενου μέλους, ή ότι η συμμετοχή 
αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέ−
ροντος ή γενικής πολιτικής της χώρας, ο Υπουργός 
Εσωτερικών, με απόφασή του, μπορεί να απορρίψει το 
σχετικό αίτημα. 

(5) Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε 
τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται αμέ−
σως ή εμμέσως την τροποποίηση της σύμβασης, εγκρί−
νεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τη 
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 2
Κτήση Νομικής Προσωπικότητας – Δημοσίευση 

(1) Ο ΕΟΕΣ που έχει την καταστατική του έδρα στην 
Ελλάδα συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 22 του ν. 3613/2007 ως αστική Εταιρεία μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα.

(2) Το καταστατικό του ΕΟΕΣ καταχωρίζεται στο οι−
κείο Πρωτοδικείο, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής 
του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 και αιτήσεως των μελών 
του, και ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα από την 
ημερομηνία της καταχώρησης του καταστατικού του 
στο Πρωτοδικείο της έδρας του.

(3) Ο ΕΟΕΣ οφείλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από 
την καταχώρηση του καταστατικού να ενημερώσει την 
Επιτροπή των Περιφερειών και να αποστείλει στην Υπη−
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αίτηση για καταχώρηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδρυση του ΕΟΕΣ, 
η οποία περιέχει το όνομα, τους στόχους, τα μέλη και 
την καταστατική του έδρα, κοινοποιώντας την αίτηση 
αυτή στην Επιτροπή και το Μητρώο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
της παρούσης. 

(4) Κάθε φορέας του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 που 
συμμετέχει σε ΕΟΕΣ με καταστατική έδρα σε άλλο 
κράτος μέλος, ενημερώνει την Επιτροπή και το Μητρώο 
του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με τη σύμβαση, εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, από την καταχώρηση ή δημοσίευση 
του καταστατικού του ΕΟΕΣ, στον οποίο συμμετέχει. 

Άρθρο 3
Μητρώο

(1) Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών τη−
ρείται Μητρώο ΕΟΕΣ. 

(2) Στο Μητρώο καταγράφονται τα στοιχεία των 
ΕΟΕΣ που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, κα−
θώς επίσης και τα στοιχεία φορέων που συμμετέχουν 
σε ΕΟΕΣ με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος. 
Ειδικότερα, στο Μητρώο καταγράφονται η επωνυμία 
και η έδρα τους, οι στόχοι και τα καθήκοντά τους, το 

καταστατικό και η σύμβασή τους, το προσωπικό τους, η 
συμμετοχή τους σε προγράμματα που συγχρηματοδο−
τούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και από εθνικούς 
ή ίδιους πόρους, τα έργα που αναλαμβάνουν, η πορεία 
υλοποίησης των αναληφθέντων έργων καθώς και η εν 
γένει δραστηριότητα του ΕΟΕΣ. 

(3) Οι ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στην 
Ελλάδα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγρά−
φως την Υπηρεσία του Μητρώου δύο φορές κατ’ έτος 
(μέσα στο 1ο δεκαπενθήμερο του 1ου και του 7ου μήνα) 
για ο,τιδήποτε αφορά τη δράση και τη λειτουργία τους. 
Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι φορείς του άρθρου 
22 του ν. 3613/2007 που είναι μέλη ΕΟΕΣ που έχουν την 
καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος, σε ό,τι αφορά 
τη δράση που τα ίδια αναλαμβάνουν.

(4) Τα στοιχεία του Μητρώου κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή του άρθρου 22 του ν. 3613/2006. 

(5) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης της 
σύμβασης και του καταστατικού του, ο ΕΟΕΣ υποχρε−
ούται να αποστείλει αντίγραφα αυτών στο Μητρώο που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Άρθρο 4
Οικονομική Διαχείριση – Έλεγχος ΕΟΕΣ

(1) Οι ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα 
στην Ελλάδα:

α) Καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρί−
νεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών των, και στον 
οποίο εγγράφεται το σύνολο των εσόδων και εξόδων τους. 
Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού αναγράφο−
νται οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες τους. 

β) Για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της 
περιουσίας τους, τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, 
με τη διπλογραφική μέθοδο, ανεξαρτήτως του ύψους 
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. Τα βιβλία αυτά 
τηρούνται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

(2) Για τις δράσεις του ΕΟΕΣ που συγχρηματοδο−
τούνται από την Κοινότητα, εφαρμόζεται η κείμενη 
νομοθεσία περί ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης 
κεφαλαίων που χορηγεί η Κοινότητα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267 Α΄/3.12.2007) και 
των σχετικών Κανονισμών. 

(3) Διαχειριστικός έλεγχος: 
α) Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται σύμ−

φωνα με το καταστατικό του ΕΟΕΣ. 
β) Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να δι−

ενεργείται σε ΕΟΕΣ από Οικονομικούς Επιθεωρητές 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από 
αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών ή μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε εταίρου. 

Άρθρο 5
Λύση – Παράταση 

(1) Ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής 
που διαθέτει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο 
ή ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής, αποφασίζει τη λύση ενός ΕΟΕΣ που 
έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• όταν αυτός δε συμμορφούται με τις διατάξεις 
του άρθρου 1, παρ. 2 ή του άρθρου 7 του Κανονισμού 
1082/2006.



• όταν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3, παρ. 2 του Κανονισμού 1082/2006. 

(2) Η λειτουργία ενός ΕΟΕΣ μπορεί να παραταθεί πέρα 
από αυτήν που αναφέρεται στη σύμβαση και το κατα−
στατικό του όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις για 
την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στη σύμβαση 
και το καταστατικό του. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλει 
να ενημερώσει την Επιτροπή και το Μητρώο, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειάς του. 

(3) Η λύση ή η έγκριση της παράτασης λειτουργίας 
ενός ΕΟΕΣ εγκρίνονται με τις διαδικασίες που προβλέ−
πονται στο άρθρο 1 ανωτέρω. 

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

(1) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δι−
εθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών είναι 
αρμόδια να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω 
της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπα−
ϊκή Ένωση, για κάθε ρύθμιση που θεσπίζεται δυνάμει 
του Κανονισμού 1082/2006 και για κάθε άλλη εξέλιξη η 
οποία πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο αναφορικά 
με τον «Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας». 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ
 F

A   ριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/17193 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/15.10.2007 εξουσι−

οδοτικής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 2023/Β΄/15.10.2007) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των 
Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
α. Των άρθρων 54 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθη−
κε με τα άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄). 

β. Του άρθρου 20 του ν. 1400/1983 (Φ.Ε.Κ. 156/Α΄) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων». 

γ. Των άρθρων 79 και 81 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄) «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

δ. Της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/
Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης κ.λ.π.». 

ε. Του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3200/2003 (Φ.Ε.Κ. 281/
Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 1338/1983 «Ίδρυση Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», «Ίδρυση Εθνικής Σχολής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

στ. Του π.δ/τος 373/1995 (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 

ζ. Του π.δ/τος 320/1988 (Φ.Ε.Κ. 149/Α΄) «Οργανισμός των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

η. Του π.δ/τος 49/1988 (Φ.Ε.Κ. 18/Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

θ. Του π.δ/τος 400/1995 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 

ι. Του π.δ/τος 205/2007 (Φ.Ε.Κ. 231/Α΄) «Συγχώνευση 
Υπουργείων». 

ια. Του π.δ/τος 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

ιβ. Του π.δ/τος 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/8.2.2008).

ιγ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/15.10.2007 εξου−
σιοδοτικής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 2023/
Β΄/15.10.2007) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκη−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών».

ιδ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/
Β΄/3.10.2007) εξουσιοδοτικής απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη 
και Αθανάσιο Νάκο».

2. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/15.10.2007 
εξουσιοδοτικής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 
2023/Β΄/15.10.2007) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γε−
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκη−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών», αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμμα−
τείας Ισότητας των Φύλων την άσκηση των αρμοδιο−
τήτων στα παρακάτω θέματα:»

1. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων για θέματα:
α) που έχει ήδη λάβει θέση η υπηρεσία,
β) που έχει προηγηθεί σχετική εγκύκλιος της οικείας 

υπηρεσιακής μονάδας,
γ) που είναι παγιωμένη η θέση της υπηρεσίας με σειρά 

προηγούμενων απαντήσεων και 
δ) που είναι λυμένα με πάγια νομολογία, πλην των 

περιπτώσεων για τις οποίες εξουσιοδοτούνται ειδικά 
με την απόφαση αυτή άλλα υπηρεσιακά όργανα.
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Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα υπάρχει απαραίτη−
τα επισημειωματική τεκμηρίωση της ενέργειας (π.χ. αναφο−
ρά σε συγκεκριμένη νομολογία, πρακτικά γνωμοδότησης, 
εγκύκλιο ή έγγραφα προηγούμενων απαντήσεων, κ.λπ.).

Αν πρόκειται για θέμα που μπορεί να έχει γενικότερες 
επιπτώσεις ή ενδείκνυται νομοθετική ή άλλη ρύθμιση, 
το σχετικό έγγραφο τίθεται υπόψη για υπογραφή από 
ανώτερο όργανο.

2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται ή κοινο−
ποιούνται αποφάσεις μας ή και άλλων οργάνων. 

3. Τα διαδικαστικού περιεχομένου έγγραφα πλην των 
περιπτώσεων για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται με 
την απόφαση αυτή άλλα υπηρεσιακά όργανα. 

4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση σε 
θέματα, που σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατό να βεβαι−
ωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, εκτός 
από τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται 
με την απόφαση αυτή άλλα υπηρεσιακά όργανα.

5. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον 
ημερήσιο Τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών Δια−
ταγμάτων και λοιπών πράξεων. 

6. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα στο αρχείο.
7. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών (φυσικών προσώ−

πων, νομικών προσώπων, ενώσεων πολιτών), υπομνήμα−
τα και αναφορές παραπόνων πολιτών σε θέματα που 
έχει λάβει θέση η υπηρεσία. 

Β. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Κοινωνικής Συμμετοχής, Αποκέντρωσης και Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πλη−
ροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων που 
απορρέουν από το συντονισμό, την εποπτεία και την 
παρακολούθηση του έργου 5.1 «Θετικές δράσεις για την 
ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις 
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ε.Π. Απασχό−
ληση−Επαγγελματική Κατάρτιση» του οποίου η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι δικαιούχος:

Αλληλογραφία με τους αναδόχους των υποέργων 
που αφορά διαδικαστικά έγγραφα απαραίτητα για τη 
διοίκηση και διαχείριση του έργου 5.1

Αλληλογραφία με τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ Απα−
σχόληση−Επαγγελματική Κατάρτιση

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναδόχων
Έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν τα διοίκηση 

και διαχείριση του Προγράμματος»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
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    Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν−
σεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Με την υπ’ αριθμ. 13/2008 Καταλογιστική Πράξη του Δι−

ευθυντού του Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, την 

οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρ. 1−3, 31, 53−56, 
62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 
153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. (Σύσταση και 
Λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών) και Φ.883/530/16.9.1999 
Α.Υ.Ο. (Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκε−
κριμένου αποθηκευτή) ως και τις οικείες διατάξεις του 
Κ.Β.Σ., π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997 
ως και το ν. 827/1998, το π.δ. 86/1979, την από 30.12.1997 
Σύμβαση Παραχώρησης, το ν. 2533/1997 και την υπ’ αριθμ. 
Τ.3451/41/Β0019/30.6.1999 Α.Υ.Ο., για διαπραχθείσα Τελω−
νειακή παράβαση (λαθρεμπορία), ήτοι μη νόμιμη έκδοση 
ταμειακών αποδείξεων κατά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 
2001 από το Κατάστημα της Εταιρείας με την επωνυμία 
’ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.’ που λει−
τουργεί στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, και συγκεκριμέ−
να επί των ταμειακών αποδείξεων ανέγραφαν αριθμούς 
πτήσεων τρίτων χωρών σε ανύπαρκτες πτήσεις ή πτή−
σεις υπαρκτές οι οποίες όμως είχαν ήδη αναχωρήσει, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στην Υπηρεσία μας οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ων πολλαπλούν τέλος εξήντα μιας χιλιάδων εννια−
κοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(61.921,74), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
λαθρεμπορευθείσα ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, 
πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκε στον εκ των 
καταλογιζομένων FRANK Ο’ DONOVAN του CHRISTOPHER, 
Πρώην Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», υπ’ αριθμ. 
δ/ρίου L 015135, Α.Φ.Μ. 111523970 Δ.Ο.Υ. Γεν. Εσόδων Αθηνών, 
κάτοικο Αττικής (Υμηττού 212, Αθήνα και Φιλελλήνων 5−7, 
Πειραιάς) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις 
οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών ποσόν δεκαοκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα 
δύο λεπτών (18.576,52), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Η Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», 
στην οποία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (9ος/2001) 
ήταν Διευθύνων Σύμβουλος κι εκπροσωπούσε την Εταιρεία 
νομίμως, κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την κατα−
βολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς 
καταλογιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλή−
σεως, ως και η αστικώς συνυπεύθυνη Εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους 
καθ’ ων η καταλογιστική πράξη, επομένως και στον 
FRANK Ο’ DONOVAN του CHRISTOPHER, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον εις έκαστον εξ’ αυτών και τις φορο−
λογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω λα−
θρεμπορευθείσα ποσότητα, ήτοι είκοσι χιλιάδες εξακόσια 
σαράντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (20.640,58). Η 
Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗ−
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για 
την καταβολή του ποσού αυτού μέχρι εξοφλήσεως.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων 
θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του 
αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 117,48 € ως 
και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 2,35 € και ποσοστό υπέρ ΟΓΑ 
20% επί ΤΧ ήτοι 0,46 €.

  Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
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  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Με την υπ’ αριθμ. 12/2008 Καταλογιστική Πράξη του Δι−

ευθυντού του Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, την 
οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρ. 1−3, 31, 53−56, 
62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 
153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. (Σύσταση και 
Λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών) και Φ.883/530/16.9.1999 
Α.Υ.Ο. (Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκρι−
μένου αποθηκευτή) ως και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ., 
π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ. 4 και 20 του ν. 2523/1997 ως και 
το ν. 827/1998, το π.δ. 86/1979, την από 30.12.1997 Σύμβαση 
Παραχώρησης, το ν. 2533/1997 και την υπ’ αριθμ. Τ.3451/41/
Β0019/30.6.1999 ΑΥΟ, για διαπραχθείσα Τελωνειακή πα−
ράβαση (λαθρεμπορία), ήτοι μη νόμιμη έκδοση ταμειακών 
αποδείξεων κατά το μήνα Αύγουστο του έτους 2001 από το 
Κατάστημα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ−
ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί στον Αε−
ρολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, και συγκεκριμένα επί των ταμειακών 
αποδείξεων ανέγραφαν αριθμούς πτήσεων τρίτων χωρών 
σε ανύπαρκτες πτήσεις ή πτήσεις υπαρκτές οι οποίες όμως 
είχαν ήδη αναχωρήσει, με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν 
στην Υπηρεσία μας οι αναλογούσες φορολογικές επιβα−
ρύνσεις, επεβλήθη κατά των καθ’ων πολλαπλούν τέλος 
ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα επτά λεπτών (89.399,97), ίσο με το τριπλά−
σιο των αναλογουσών στην λαθρεμπορευθείσα ποσότητα 
φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών 
επιμερίστηκε στον εκ των καταλογιζομένων FRANK Ο’ 
DONOVAN του CHRISTOPHER, Πρώην Δ/ντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗ−
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», υπ αριθμ. δ/ρίου L 015135, Α.Φ.Μ. 111523970 
ΔΟΥ Γεν. Εσόδων Αθηνών, κάτοικο Αττικής (Υμηττού 212, 
Αθήνα και Φιλελλήνων 5−7, Πειραιάς) και ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμο−
δίων αρχών ποσόν είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα 
εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (26819,99), πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», στην οποία κατά το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα (8ος/2001) ήταν Διευθύνων Σύμβουλος κι 
εκπροσωπούσε την Εταιρεία νομίμως, κηρύσσεται αστικώς 
συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι 
εξοφλήσεως.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς 
καταλογιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλή−
σεως, ως και η αστικώς συνυπεύθυνη Εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους 
καθ’ ων η καταλογιστική πράξη, επομένως και στον FRANK 
Ο’ DONOVAN του CHRISTOPHER, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον εις έκαστον εξ’ αυτών και τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω λαθρεμπο−
ρευθείσα ποσότητα, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια 
ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (29.799,99). 
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟ−
ΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για 
την καταβολή του ποσού αυτού μέχρι εξοφλήσεως.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων 
θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του 
αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 148,25 € ως 
και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 2,96€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ 
υπέρ ΟΓΑ ήτοι 0,58€.

  Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
F

Α    ριθμ. 61715 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη−
νών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) Του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Φ.Ε.Κ. Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 65151/26.5.2008 έγγραφο της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της Τροποποίησης και Συμπλήρωσης του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση της 
Ολομέλειας του παραπάνω Δικαστηρίου και η οποία 
έχει ως εξής:

Άρθρο 2
(αντικαθίσταται ως εξής) 

1. Τμήμα Διοικητικού, 2. Τμήμα Πρωτοκόλλου, 3. Τμήμα 
Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών, 4. Τμήμα 
Ανηλίκων, 5. Τμήμα Ασφαλιστικών Ταμείων, 6. Τμήμα 
Εισαγγελικών Γραφείων, 7. Τμήμα Κατηγορητηρίων Ει−
σαγγελικών Γραφείων, 8. Τμήμα Βουλευμάτων, 9. Τμήμα 
Α΄ Ποινικής Δίωξης− Δίωξης εγκλημάτων σχετικά με την 
υπηρεσία και τη διαφθορά− Μηνύσεων και Πληροφοριών, 
10. Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων εγκλημάτων− Κατηγορη−
τηρίων Α΄ Ποινικής Δίωξης και αυτοφώρου διαδικασίας− 
Πειστηρίων, 11. Τμήμα Β΄ Ποινικής Δίωξης−Αγορανομίας, 
12. Τμήμα Κατηγορητηρίων Β΄ Ποινικής Δίωξης −Αγορα−
νομίας, 13. Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς και Εφέ−
σεων, 14. Τμήμα Προσδιορισμού Μονομελούς, 15. Τμήμα 
Πληροφορικής, 16. Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και 
Βουλευμάτων, 17. Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων, 18. Τμήμα 
Ποινικού Μητρώου, 19. Α΄ Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρί−
ων, 20. Β΄ Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρίων, 21. Γ΄ Τμήμα 
Επιμελητών Δικαστηρίων.
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Άρθρο 24
Α΄ Τμήμα Ποινικής Δίωξης− Δίωξης εγκλημάτων

σχετικών με την υπηρεσία
και τη διαφθορά−Μηνύσεων και Πληροφοριών

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται 
ιδία:

Η παραλαβή, αρίθμηση και καταχώρηση των εγχειρι−
ζομένων στους Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής Δίω−
ξης μηνύσεων.

Η διακίνηση μετά την επεξεργασία των μηνύσεων 
και των σχηματιζόμενων δικογραφιών υπό των ως άνω 
Εισαγγελέων. Η καταχώρηση αυτών σε δελτία και καρ−
τέλες. Η ενημέρωση των καρτελών περί της πορείας 
μηνύσεων και δικογραφιών.

Η αρίθμηση και καταχώρηση των δικογραφιών επί 
των οποίων ενεργείται από Εισαγγελικό Λειτουργό αυ−
τοπρόσωπη προκαταρκτική εξέταση.

Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβου−
λευμάτων) των Εισαγγελέων, κατά τα άρθρα 43 και 47 
του Κ.Π.Δ., αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 
12 παρ.5 εδ. β’ ν. 3500/2006, απαγορεύσεων εξόδων από 
τη χώρα, προσφυγών κατά διατάξεων.

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και μηνύ−
σεων και η τήρηση αρχείων άρθρων 43, 47 ΚΠΔ και 
αγνώστων δραστών.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εγκλημάτων σχετι−
κών με την υπηρεσία και τη διαφθορά.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εγκλημάτων ενδο−
οικογενειακής βίας επί ζητημάτων ποινικής διαμεσο−
λάβησης.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εγκλημάτων σχετι−
κών με την παράνομη διακίνηση ενηλίκων και παιδιών.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου υποθέσεων νομιμο−
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η παραλαβή μηνύσεων και δικογραφιών από το ταχυ−
δρομείο και ο χωρισμός αυτών κατά κατηγορίες αδικη−
μάτων, η καταχώρηση των στα βιβλία (παραλαβής−δια−
νομής) και η αναγραφή του κωδικού αριθμού (A.B.Μ.).

Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των δελτίων παρα−
λαβής−διανομής και η ενημέρωση των δελτίων αυτών 
με την περαιτέρω πορεία των δικογραφιών.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πα−
ρακολούθηση της πορείας των μηνύσεων−δικογραφιών, 
βάσει των στοιχείων του, στους προς τούτο νομιμοποι−
ούμενους. Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και 
μόνο ύστερα από γραπτή παραγγελία του αρμόδιου 
εισαγγελέα.

Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν εικοσιένας (21) 
δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.

Άρθρο 25
Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων εγκλημάτων −

Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής
Δίωξης και αυτοφώρου διαδικασίας − Πειστηρίων

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται 
ιδία:

Η αρίθμηση και καταχώρηση των δικογραφιών αυ−
τοφώρων εγκλημάτων καθώς και των κατασχεμένων 
αντικειμένων.

Η σύνταξη των κατηγορητηρίων μετά την επεξερ−
γασία των εγχειριζομένων μηνύσεων από τους Ει−
σαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής Δίωξης και επί όλων 

των δικογραφιών των συνοδειών αυτοφώρων, όταν 
παραπέμπονται με απευθείας κλήση στο ακροατήριο 
των αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων ή στο Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο σύμφωνα με τα στοιχεία τα σημει−
ούμενα υπό του ασκήσαντος την ποινική δίωξη Εισαγ−
γελέως επί της δικογραφίας ή σε ξεχωριστό σχέδιο 
κατηγορητηρίου.

Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευ−
μάτων) των Εισαγγελέων, κατά τα άρθρα 43 και 47 του 
Κ.Π.Δ. και προσφυγών κατά διατάξεων, επί δικογραφιών 
αυτοφώρων εγκλημάτων.

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών αυτοφώρων 
εγκλημάτων.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκλη−
μάτων ενδοοικογενειακής βίας επί ζητημάτων ποινικής 
διαμεσολάβησης.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκλη−
μάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση ενηλίκων 
και παιδιών.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκλη−
μάτων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρο−
μοκρατίας.

Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πειστηρίων.
Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πα−

ρακολούθηση της πορείας των δικογραφιών αυτοφώ−
ρων εγκλημάτων καθώς και η παροχή πληροφοριών 
βάσει των στοιχείων του, στους προς τούτο νομιμο−
ποιούμενους. Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες 
αυτοφώρων εγκλημάτων και μόνο ύστερα από γραπτή 
παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η τήρηση αρχείου αποδόσεως πειστηρίων.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα (10) δι−

καστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.

Άρθρο 26
Β΄ Τμήμα Ποινικής Δίωξης −Αγορανομίας

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται 
ιδία:

Η παραλαβή από το Τμήμα της Α΄ Ποινικής Δίωξης 
των μηνύσεων που χρεώθηκαν στους Εισαγγελείς εξω−
τερικής Ποινικής Δίωξης και η διακίνηση, μετά την επε−
ξεργασία, των σχετικών δικογραφιών. 

Η καταχώρηση αυτών σε δελτία και καρτέλες.
Η ενημέρωση των καρτελών περί της πορείας μηνύ−

σεων και δικογραφιών.
Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβου−

λευμάτων) των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 47 
ΚΠΔ.

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και μηνύ−
σεων και η τήρηση αρχείων άρθρων 43, 47 ΚΠΔ και 
αγνώστων δραστών.

Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και μόνο ύστε−
ρα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγε−
λέα.

Παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των 
χρεωμένων στο Τμήμα δικογραφιών.

Αναλυτική σύνταξη πινάκων για την ενημέρωση των 
Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιού−
μενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας 
των εισαγγελικών λειτουργών του Τμήματος.

Η ενημέρωση του βιβλίου εγκλημάτων σχετικών με 
την υπηρεσία και τη διαφθορά.
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Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εγκλημάτων σχε−
τικών με την παράνομη διακίνηση ενηλίκων και παι−
διών.

Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκατρείς (13) 
δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.

Άρθρο 27
Τμήμα Κατηγορητηρίων Β΄

Ποινικής Δίωξης−Αγορανομίας

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται 
ιδία:

Η παραλαβή των δικογραφιών από το Τμήμα της Β΄ 
Ποινικής Δίωξης−Αγορανομίας, η παροχή αντιγράφων 
στο κοινό, η σύνταξη των κατηγορητηρίων, συμπερι−
λαμβανομένων των αγορανομικών υποθέσεων, στις 
περιπτώσεις απευθείας παραπομπής στο ακροατήριο 
σύμφωνα με τα στοιχεία τα σημειούμενα υπό του ασκή−
σαντος την ποινική δίωξη Εισαγγελέα επί της δικογρα−
φίας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κατηγορητηρίου.

Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκαοκτώ (18) 
δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.

Συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήσεων και αντικα−
ταστάσεων αναριθμούνται τα άρθρα 26 έως 48 σε 28 
έως 50 αντιστοίχως».

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2008

 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Η Προϊσταμένη
 της Εισαγγελίας της Διευθύνσεως
 Πρωτοδικών Αθηνών  της Γραμματείας
 Αντιεισαγγελέας Εφετών
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

 F

Α   ριθμ. 65235/7275 (6)
Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρό−

που καταβολής και είσπραξης του ημερησίου δικαι−
ώματος, από τους προσερχόμενους στους χώρους 
των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες και 
παραγωγούς), ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Φ.Ε.Κ. 47 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202 
Α΄) και το άρθρο 13 του ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄).

3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Φ.Ε.Κ. 98 
Α΄)».

3. Το π.δ. 51/2006 « Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών (Φ.Ε.Κ. 53 Α΄)».

4. Το υπ’ αριθμ. 2/11.6.2008 πρακτικό συνεδρίασης της 
Επιτροπής του άρθρου 7 ε του ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145 
Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 
(Φ.Ε.Κ. 249 Α΄), με το οποίο εισηγείται για τον καθορισμό 
του προβλεπομένου ημερησίου δικαιώματος, που θα κα−
ταβάλλουν οι πωλητές (επαγγελματίες, παραγωγοί), που 
προσέρχονται στους χώρους των Λαϊκών Αγορών.

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ημερησίου δικαιώματος

1. Καθορίζουμε το ημερήσιο δικαίωμα, που θα κατα−
βάλλουν οι προσερχόμενοι στους χώρους λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών πωλητές, ανά Νομό της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα (1) ευρώ το μέτρο 
μήκους.

2. Το παραπάνω ημερήσιο δικαίωμα προσαυξάνεται.
α) Κατά 50% το μέτρο μήκους, εφόσον οι πωλητές 

αυτοί καταλαμβάνουν, νομίμως, στις Λαϊκές Αγορές, 
από 3 έως και 4½ μέτρα μήκους.

β) Κατά 100% το μέτρο μήκους, εφόσον οι πωλητές 
αυτοί, καταλαμβάνουν, νομίμως, στις Λαϊκές Αγορές 
χώρο πάνω από 4½ και μέχρι 6 μέτρα μήκους.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι στην καταβολή του

ημερησίου δικαιώματος−Εξαιρέσεις

1. Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερησίου δικαιώμα−
τος, που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, είναι οι 
κατωτέρω πωλητές, που κατέχουν νόμιμη άδεια πωλητή 
για Λαϊκές Αγορές.

α) Οι επαγγελματίες, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν προ−
σέρχονται ή όχι στις Λαϊκές Αγορές, καταβάλλουν το 
ημερήσιο δικαίωμα για 25 ημέρες το μήνα.

β) Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμι−
ων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών, οι οποίοι 
καταβάλλουν το ημερήσιο δικαίωμα μόνο για όσες ημέ−
ρες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές.

2. Από την υποχρέωση καταβολής του ημερησίου δι−
καιώματος, εξαιρούνται εκείνοι οι επαγγελματίες πω−
λητές, οι οποίοι, χωρίς να ορίσουν αντικαταστάτη, δεν 
προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές, λόγω ανικανότητάς 
τους προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από 
ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφα−
λιστικό φορέα.

Άρθρο 3
Αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ

επί του ημερησίου Δικαιώματος

Στο ημερήσιο δικαίωμα, που καθορίζεται, κατά πε−
ρίπτωση, στο άρθρο 1 της παρούσας, περιλαμβάνεται 
το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ο ΟΓΑ 2,40%, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες περί χαρτοσήμου διατάξεις 
(ν.  187/1943 − ν. 12/1975).

Άρθρο 4
Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων

Στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, 
απαγορεύεται η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, με τη 
μορφή «τέλη καθαριότητας» − «τέλη κατάληψης πεζο−
δρομίου».
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Άρθρο 5
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού,

όπου κατατίθενται τα ποσά
του ημερησίου δικαιώματος

1. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου κάθε Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας μας, ανοίγονται 
σε επιλεγμένες Τράπεζες, τραπεζικοί λογαριασμοί, όπου 
θα κατατίθενται τα ποσά, που καταβάλλουν οι υπόχρεοι 
«ως ημερήσιο δικαίωμα».

2. Η Υπηρεσία κάθε Ν.Α., που έχει αρμοδιότητα επί 
θεμάτων Λαϊκών Αγορών, οφείλει να ενημερώσει τους 
υπόχρεους πωλητές Λαϊκών Αγορών, που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της παρούσας, σχετικά με τον τραπεζικό 
αυτό λογαριασμό Τραπέζης.

Άρθρο 6
Τρόπος καταβολής του ημερησίου δικαιώματος

από τους υπόχρεους πωλητές
του άρθρου 2 της παρούσας

1. Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών, υπο−
χρεωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν εφάπαξ απευθείας 
στον τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 5 της πα−
ρούσας, το συνολικό μηνιαίο ποσό του ημερησίου δι−
καιώματος και με παράλληλη υποχρέωσή τους όπως, 
αμέσως μετά την καταβολή αυτή, ενημερώνουν την 
Υπηρεσία της Ν.Α. που έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων 
Λαϊκών Αγορών, είτε προσκομίζοντας στην Υπηρεσία 
το τραπεζικό αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού, είτε 
αποστέλλοντας αυτό στην Υπηρεσία ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή.

2. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκ−
πρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων Παραγωγών, που πωλούν τα προϊόντα τους 
στις Λαϊκές Αγορές, κατά την χορήγηση ή ανανέωση 
της άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για 
συμμετοχή τους στις Λαϊκές Αγορές, καταβάλλουν στην 
αρμόδια Υπηρεσία της ως άνω παραγράφου 1, το ανα−
λογούν ποσό του ημερησίου δικαιώματος μόνο για όσες 
ημέρες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές, για ολόκληρη 
την χρονική περίοδο ισχύος της άδειας.

3. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι της ως άνω πα−
ραγράφου 2, για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, 
επιλέγουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκές 
Αγορές αρμοδιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
διαφορετικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, 
καταβάλλουν το αναλογούν ημερήσιο δικαίωμα, στην 
αρμόδια ως άνω Υπηρεσία, για τόσες προσελεύσεις, 
όσες οι ίδιοι δηλώνουν και σε κάθε περίπτωση όχι για 
λιγότερες των τεσσάρων (4) προσελεύσεων ανά μήνα. 
Το ποσό που καταβάλλουν στην εν λόγω Υπηρεσία, 
ισούται «Ημέρες εβδομάδας που έχουν επιλέξει Λαϊκές 
Αγορές της Ν.Α. x 4 εβδομάδες x ύψος ημερησίου δι−
καιώματος».

4. Η καταβολή των ποσών του ημερησίου δικαιώματος 
από τους υπόχρεους των ως άνω παραγράφων 2 και 3, 
πιστοποιείται μέσω διπλοτύπου απόδειξης είσπραξης, 
που εκδίδει η Υπηρεσία της Ν.Α., που είναι αρμόδια επί 
θεμάτων Λαϊκών Αγορών.

Επίσης η Υπηρεσία αυτή, με ευθύνη της, καταθέτει 
στον Τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 5 της παρού−
σας τα χρηματικά ποσά που εισπράττει από τους ως 
άνω υπόχρεους, όσον αφορά το ημερήσιο δικαίωμα.

Άρθρο 7
Σχετικά με την ειδική κάρτα και τη διπλότυπη

απόδειξη είσπραξης του ημερησίου δικαιώματος.

1. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκπρό−
σωποι των Πρωτοβαθμίων Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
Παραγωγών, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς 
τους ή κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε 
Λαϊκές Αγορές, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη 
διπλότυπη απόδειξη είσπραξης ημερησίου δικαιώματος 
και με την ειδική κάρτα, που ισχύει για ένα εξάμηνο και 
στην οποία κάρτα θα αναφέρονται τα εξής:

— Τα στοιχεία του πωλητή (επώνυμο, όνομα πατρός 
ή συζύγου).

— Η Λαϊκή Αγορά όπου είναι τοποθετημένος/η.
— Ο αριθμός της διπλότυπης απόδειξης.
— Το χρηματικό ποσό και ο αριθμός προσελεύσεων, 

που αντιστοιχούν σε αυτό.
2. Η ανωτέρω ειδική κάρτα θα είναι ειδικά γραμμογρα−

φημένη σε αριθμημένα τετραγωνίδια.. Κάθε αριθμημένο 
τετραγωνίδιο αντιστοιχεί σε μία προσέλευση του αδει−
ούχου και σε ένα ημερήσιο δικαίωμα.

3. Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας της Ν.Α. που είναι 
αρμόδια επί θεμάτων Λαϊκών Αγορών, ακυρώνει ένα 
αριθμημένο τετραγωνίδιο της κάρτας, για κάθε ημερή−
σια προσέλευση/παρουσία του αδειούχου πωλητή στη 
Λαϊκή Αγορά, με την αναγραφή στο ακυρωθέν τετρα−
γωνίδιο της ημερομηνίας και την υπογραφή του.

4. Στην περίπτωση που ο παραπάνω υπόχρεος, εξα−
ντλήσει τις προσελεύσεις ή απωλέσει ή καταστρέψει 
την ειδική κάρτα, υποχρεούται να την αντικαταστήσει 
με την προμήθεια νέας κάρτας, καταβάλλοντος για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειάς του, την 
αναλογούσα αξία.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος της παρούσας

και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 26 Ιουνίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ  
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