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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.9/1749 (1)

Επανέναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρ. 31 του ν. 3013/ 

2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις», που αναφέρονται 
στη σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών,

β) της παρ. 5 του άρθρ. 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/
23.5.2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώ−
ματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα 
με τις οποίες οι Οργανωτικές Μονάδες λειτουργίας των 
Κ.Ε.Π. των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων μεταφέρονται 
στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

γ) του άρθρ. 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22.4.2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών 
σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής ενεργοποιείται η δαπάνη που είχε προϋπολο−
γιστεί κατά τη ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 31 
του ν. 3013/2002, κατά το μέρος που αυτή αφορά τη 
λειτουργία των, αναφερόμενων στην παρούσα απόφα−
ση, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ1ΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ527/
Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους στην χρονολογία
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2. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις».

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (185.600 €) η οποία θα βαρύνει το προ−
ϋπολογισμό της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ 6510/22.11.2005 έγγραφο της Β΄ 
Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενενήντα 
ένα (91) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β΄ 
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέχρι 
τριάντα δύο χιλιάδες ώρες (32.000) από 1.1.2006 έως 
30.6.2006.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών και για τον συντονισμό, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρε−
σιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που υπόκεινται 
στην αρμοδιότητα της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 14.30 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο προϊστά−
μενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή 
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006.

Η απόφαση ισχύει ένα, μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. 115123 (9)
Τροποποίηση των Παραρτημάτων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 

307) V, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/77/
ΕΚ της Επιτροπής και VII σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου Παράρτημα VII 
και Διορθωτικό.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλή−

ψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των 
φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 25 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα 
προστασίας κατά της εισαγωγής στη χώρα ή μέσω 
αυτής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. οργανισμών επι−
βλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και κατά 

της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρ−
φωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου», 
όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέ−
ξανδρο Κοντό».

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

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται τα Παραρ−
τήματα του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) V, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 2005/77/ΕΚ (L 296/17 της 12.11.2005) 
της Επιτροπής και VII, σε συμμόρφωση προς την Οδη−
γία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (LI69/1 της 10.7.2000) 
Παράρτημα VII (εισαγωγικό μέρος) και το Διορθωτικό 
(L137/48 της 31.5.2005).

Άρθρο 2
(άρθρο 1 οδηγίας 2005/77/ΕΚ)

Στο Παράρτημα V, Μέρος Α΄, Κεφάλαιο Ι, σημείο 2.4, 
όπως ισχύει, η τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

«− Σπόροι προς σπορά των Helianthus annum L., 
Lycopersicon lycopersicun (L.) Karsten ex Farw. και 
Phaseolus L.»

Άρθρο 3
(Παράρτημα VII Οδηγίας 2000/29/ΕΚ και διορθωτικά 

LI37/48, 31.5.2005) 

Το Παράρτημα VII του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) τροπο−
ποιείται ως εξής: Πριν από το «ΜΕΡΟΣ Α΄: Πιστοποιητικό 
Φυτοϋγείας», αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Τα ακόλουθα υποδείγματα πιστοποιητικών καθορί−
ζονται ως προς:

—  το κείμενο,
— τη μορφή,
— τη διάταξη και τις διαστάσεις των ορθογωνίων 

πλαισίων,
— το χρώμα του χαρτιού και το χρώμα των τυπογρα−

φικών στοιχείων.
Το χρώμα του χαρτιού είναι λευκό. Το χρώμα των 

τυπογραφικών στοιχείων είναι πράσινο για τα πιστο−
ποιητικά φυτοϋγείας και καφέ για τα πιστοποιητικά 
φυτοϋγείας επανεξαγωγής».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

(άρθρο 2 οδηγίας 2005/77/ΕΚ)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 
1 που ισχύει από την 1.5.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ




