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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/75541/0022 (1)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αριθμού επι−

τρεπομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ−
ΜΟΥ −ΔΗΜΗΤΡΑ − Ν.Π.Ι.Δ., κατά το έτος 2014.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.  3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 

35 Α΄), όπως ισχύει.
β) Του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου 

της παρ.  1 του όρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), 
όπως το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο προστέθηκαν με 
την παρ.  1 του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) 
και αντικαταστάθηκαν με την παρ.  3 του άρθρου 27 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

γ) Της παρ.  8 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66 Α΄).

δ) Της παρ.  1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 
180 Α΄), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄), «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την αριθμ. 188763/10−10−2011 (ΦΕΚ 2284 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία συστάθηκε ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ και 
συγχωνεύθηκαν εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νομικά Πρόσωπα.

4. Την αριθμ. 184675/31−10−2011 διαπιστωτική πράξη 
(επανάληψη στο ορθό) του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 597/68668/15−6−2012 όμοια διαπιστωτική πράξη.

5. Την αριθμ. 92732/0022/1−2−2013 (ΦΕΚ 315 Β΄) απόφαση 
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κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, 
στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) και 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 24392 στο Βιβλίο Εγκρί−
σεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιο−
νομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση έργου

Το έργο των επισκοπήσεων (surveys) για την αναγνώ−
ριση και διατήρηση της Χώρας ως προστατευόμενης 
ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντί−
νας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2014 έως και 9 
Δεκεμβρίου 2015 ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθο−
λογικό Ινστιτούτο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι αποζημίωσης. 

Άρθρο 2
Σύναψη σύμβασης

Oι όροι εκτέλεσης του έργου του άρθρου 1 καθορί−
ζονται με σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Άρθρο 3
Δαπάνη

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ύψους τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(374.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα 110, Κ.Α.Ε. 0873.

2. Το ποσό θα καταβληθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθο−
λογικό Ινστιτούτο μετά την υπογραφή της σύμβασης 
του άρθρου 2. 

3. Για την επιχορήγηση/χρηματοδότηση του Μπε−
νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου θα προσκομι−
σθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθ. 
2014380/377/0026/27−02−1998 Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών και επιπροσθέτως:

−υπογεγραμμένη σύμβαση
−προϋπολογιστική κατάσταση δαπάνης
−τιμολόγιο για την πληρωμή του ποσού
−βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό που θα κα−

τατεθούν τα χρήματα και κάθε άλλο από τη σύμβαση 
προβλεπόμενο δικαιολογητικό.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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, 26 Σεπτεμβρίου 2014 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 1016/109/169−ιδ΄ (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1016/109/169−γ από 14−10−2011 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστα−
σίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους των ιατρι−
κών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και 
του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευ−
σης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας 
πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφα−
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη ανα−
γκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β΄ 2457).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ.  7 του Ν. 2518/1997 «Προϋπο−

θέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3707/2008 (Α΄ 
209).

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

3. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του» (Α΄ 213).

4. Του π.δ.85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149) 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄239) και 118/2013 (Α΄ 152).

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ 48/2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα» (Β΄ 2105).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. 5/2014 Γνωμοδότηση της Αρχής Προ−
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ 
αριθ. 1016/109/169−γ΄ από 14−10−2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2457) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως 
εξής:

«ε. Ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπο της ΙΕΠΥΑ στο οποίο μνημο−
νεύεται η ημερομηνία πρόσληψης των εξεταζομένων 
υπαλλήλων, η οικογενειακή τους κατάσταση, οι σπουδές 
τους, οι ενασχολήσεις και τα χόμπι τους, οι στρατολο−
γικές τους μεταβολές, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (ΑΜΚΑ΄) καθώς και τυχόν στοιχεία που αφο−
ρούν τη συμπεριφορά και την κατάσταση της υγείας 
τους τα οποία τηρεί και έχει στη διάθεσή της η ΙΕΠΥΑ, 
προκειμένου η αρμόδια υγειονομική επιτροπή να σχη−
ματίσει πλήρη εικόνα για την προσωπικότητά τους».

2. Στο άρθρο 2 της ιδίας ως άνω απόφασης προστί−
θενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Οι αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών σχετικά 
με την καταλληλότητα των εξεταζομένων για οπλοφο−
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ρία στηρίζονται στη προσωπική αντίληψη των μελών 
τους, σε γνωματεύσεις νοσοκομείων, νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων ή κλινικών που νοσηλεύτηκε ο υποψήφιος, 
σε ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και στις διαγνώσεις 
και στις αγωγές που σημειώνονται στα βιβλιάρια ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης (έντυπα ή ηλεκτρονικά), τα 
οποία προσκομίζουν ενώπιον των επιτροπών οι εξεταζό−
μενοι. Αν κρίνεται αναγκαίο, οι υγειονομικές επιτροπές 
μπορούν με τη ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε φορά 
του εξεταζομένου να αποκτούν πρόσβαση στα δεδο−
μένα τυχόν προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής ή 
ιατρικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί από άλλους 
ιατρούς στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
του Ν.  3892/2010 (Α΄ 189) και τον αφορούν. Η πρόσβαση 
των υγειονομικών επιτροπών επιτρέπεται αποκλειστικά 
για τον σκοπό ελέγχου της καταλληλότητας των εξετα−
ζόμενων για οπλοφορία και καταχωρίζεται στο σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περίπτωση που 
οι επιτροπές αδυνατούν να μορφώσουν γνώμη από τα 
παραπάνω στοιχεία, μπορούν με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση τους να ζητούν από τους υποψήφιους να προ−
σκομίσουν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

7. Ο έλεγχος καταλληλότητας των υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. 
που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας Γενικών Περι−
φερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες δεν 
έχει συγκροτηθεί ειδική υγειονομική επιτροπή, ενεργεί−
ται από ειδική επιτροπή άλλης Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης που ορίζεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
ιδίας ως άνω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων 
Πόρων /Α.Ε.Α. πριν την έναρξη της υγειονομικής εξέτα−
σης των υποψηφίων διαβιβάζει στις αρμόδιες επιτροπές 
του άρθρου 2, το ενημερωτικό σημείωμα της περίπτω−
σης ε΄ της παρ.  1 του άρθρου 1».

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
της ιδίας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1».

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της 
ιδίας ως άνω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων 
Πόρων /Α.Ε.Α. πριν την έναρξη της υγειονομικής εξέτα−
σης των υποψηφίων διαβιβάζει στις αρμόδιες επιτροπές 
του άρθρου 2, το ενημερωτικό σημείωμα της περίπτω−
σης ε΄ της παρ.  1 του άρθρου 1».

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

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, 7 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

    Αριθμ. 6021/4/7−γ΄ (6)
Τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας δημοτικών 

αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.  1 του Ν. 4172/2013 

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6000/2/234−γ΄ από 
15−10−2013 κ.υ.α. «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικα−
σία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών 
στην Ελληνική Αστυνομία» (Β΄ 2631), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234−ε΄ από 28−11−2013 
όμοια (Β΄ 3030).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 
(Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

6. Τις διατάξεις του π.δ.85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

7. Τις διατάξεις του π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

8. Τις διατάξεις του π.δ.89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

9. Τις διατάξεις του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9−7−2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα» (Β΄ 2105).

 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.130,00 ευρώ περίπου, 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (KAE 0896) εντός των προβλεπόμενων 
ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

12. Την υπ’ αριθμ. 6021/3/12−β΄ από 27.08.2014 βεβαίωση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος ειδικού δελτίου ταυτότητας

Το ειδικό δελτίο ταυτότητας των δημοτικών αστυ−
νομικών της Ελληνικής Αστυνομίας εκτυπώνεται υπο−
χρεωτικά σε κάρτα μεγέθους μορφοτύπου ΙD1, τύπου 




