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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1092
(1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης
των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχε−
τικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και
3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143).
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − AΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Τρίτο Μέρος του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143) και
ειδικότερα τις παραγράφους 1, 3, 4 και 8 του άρθρου
62 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).
3. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ Α’ 99) «Συγχωνεύσεις των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», το Π.Δ. 122/04
(ΦΕΚ Α’ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 221).
4. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213).
5. Το Π.Δ. 110/2011 (Α’ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147) «…Συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας…».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ13/2011 (ΦΕΚ Β’ 2740) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β’ 2792) απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντελή
Οικονόμου.
9. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ Α’ 96) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το
Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ Α’172) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
10. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α’ 128) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Τον με αριθμό (ΕΚ) 800/2008 Κανονισμό της Επι−
τροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορι−
σμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την
κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατη−
γορία) (L 214/3−47).
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης
ακινήτων και δωρεάς
1. Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκα−
τασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός του Επιχειρη−
ματικού Πάρκου, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ και ασκούν
ή πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011.
2. Αντικείμενο της απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση
αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκτασης κατά πλήρη κυριό−
τητα ή κατ’ επικαρπία που βρίσκεται εντός του Επιχει−
ρηματικού Πάρκου καθώς επίσης και εντός ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ,
ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ, όπως αυτά ορίζονται με τη διάταξη της
παρ. 9 του άρθρου 62 του Ν. 3982/2011.
3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι
σωρευτικά οι ακόλουθες:
α) η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία
σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ
τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
β) η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώμενη έκτα−
ση επιχειρηματικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρ−
θρου 43 του Ν. 3982/2011 μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε
(5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
καθώς και η μη ανάκληση αυτής μέσα σε χρονικό διάστη−
μα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.
4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής, μαζί με την υπο−
βαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς κατά
περίπτωση συνυποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού δήλωση από
ιδιώτη μηχανικό κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατά−
ξεων του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 ότι η αποκτώμενη
έκταση βρίσκεται μέσα σε Επιχειρηματικό Πάρκο, ΒΙΠΕ,
ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ και
β) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της απαλλαγής
ότι δε θα μεταβιβάσει με οποιαδήποτε αιτία ούτε θα
συστήσει δικαίωμα επικαρπίας επί της αποκτώμενης
έκτασης, πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς επίσης ότι θα
λειτουργήσει σε αυτήν επιχειρηματική δραστηριότητα
κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον
από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αίρεται η χορη−
γηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υπο−
χρεούται, πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση δικαιώμα−
τος επικαρπίας επί της αποκτώμενης έκτασης ή εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή από
την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος
των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, χωρίς να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
παρόντος, σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ
του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς, κατά περίπτωση,
που αναλογεί στην αξία του ακινήτου.

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου
κατά το χρόνο άρσης της απαλλαγής ως ανωτέρω, με
εφαρμογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο
χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που ανα−
λογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου χορήγησης
της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται
ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.
Άρθρο 2
Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος
1. Δικαιούχοι του εν λόγω κινήτρου δύνανται να είναι
επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριό−
τητα του δευτέρου μέρους του Ν.3982/2011, οι οποίες
μετεγκαθιστούν την επιχειρηματική τους δραστηριό−
τητα σε Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και
ΒΙΟΠΑ, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία
λειτουργούν.
2. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινή−
των και λοιπών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων της
προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες μετεγκαθίστα−
νται στις παραπάνω περιοχές, απαλλάσσεται από το
φόρο εισοδήματος κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο
κόστος μετεγκατάστασής τους. Στο κόστος μετεγκα−
τάστασης δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς νέων
πάγιων στοιχείων. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται με την
προϋπόθεση ότι το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας
θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου
αποθεματικού, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της
επιχείρησης και την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ.
που τηρούν.
3. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του
πιο πάνω αποθεματικού, αυτό υπόκειται σε φορολογία
ως ακολούθως:
α) Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151), με βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ίδιου
νόμου.
β) Για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν.2238/1994, με το συντελεστή που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου. Για
την καταβολή του οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται
ιδιαίτερη δήλωση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του
επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου λαμβάνε−
ται η απόφαση από το αρμόδιο όργανο για διανομή ή
κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού. Ο φόρος που προ−
κύπτει καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή
της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των δύο (2) επόμενων, από την υποβολή
της δήλωσης, μηνών.
γ) Για τις ατομικές επιχειρήσεις, το διανεμόμενο ή
κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό προστίθεται στα
κέρδη της επιχείρησης στη χρήση εντός της οποίας
πραγματοποιήθηκε η διανομή ή κεφαλαιοποίηση του
αποθεματικού.
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση παύει τη δρα−
στηριότητά της εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου
ΒΙΠΕ,ΒΕΠΕ,ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ πριν την πάροδο πέντε (5)
ετών από τη μετεγκατάστασή της, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης
παραγράφου, ενώ για τα νομικά πρόσωπα της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 το αφορολόγητο
αποθεματικό φορολογείται με βάση τις διατάξεις της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, στη
χρήση εντός της οποίας έπαυσε η επιχείρηση τις δρα−
στηριότητές της.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Γε−
νικού Απαλλακτικού Κανονισμού 800/2008, στο καθε−
στώς ενισχύσεων του οποίου υπάγεται ο Ν.3982/2011,
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 62 φοροαπαλλαγές δεν
εφαρμόζονται προς ενίσχυση δραστηριοτήτων:
α) στον τομέα του άνθρακα, με εξαίρεση τις ενισχύ−
σεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για
έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και τις ενισχύσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος,
β) στον τομέα του χάλυβα,
γ) στον τομέα της ναυπηγίας και
δ) στον τομέα των συνθετικών ινών.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ3/Α/οικ.7446 ΠΕ 12526/2011
16608/2011 29350/2011
(2)
Παράταση της ισχύος και τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Δ3/Α/15024/24−07−2008 «Χο−
ρήγηση επέκτασης της άδειας εγκατάστασης των
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.)
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για το
έργο Εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας
του νομού Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Ν. 3325/2005» (ΦΕΚ 1539/Β/04−08−2008).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).
2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989)
όπως ισχύει.
3. Την 2876/07−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/07−10−2009).
4. Το Π.Δ. 110/2011 περί διορισμού Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (ΦΕΚ 243/11−11−2011).
5. Το Π.Δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανο−
μής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−
2009).
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6. Το Π.Δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/15−04−2010).
7. Το Π.Δ. 92/1993 (ΦΕΚ 38/Α/22−03−1993), σύμφωνα με
το οποίο διατηρούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά εξουσιοδότηση της
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992), με−
ταξύ άλλων, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών εγκατά−
στασης και λειτουργίας για τις βιομηχανίες παραγωγής
πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια), τα οποία
έχουν ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 500 HP και χωρητι−
κότητα άνω των 10.000 μ3, σε συνδυασμό με το άρθρο
17, παρ. 14 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17−06−2011) και τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 192 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ
179/Α/22−08−2011), για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων
των Περιφερειών, με τα όρια και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται σ’ αυτό.
8. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/
11−3−05), όπως ισχύει.
9. Το ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι−
κών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και επιχειρηματικών πάρκων... » (ΦΕΚ 143/Α/17−06−2011)
και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20
καθώς και του άρθρου 38, με το οποίο τροποποιείται το
άρθρο 28 του Ν.3325/2005.
10. Την οικ. 483/35/Φ. 15/17−01−2012 απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδι−
κασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011... » (ΦΕΚ
158/Β/03−02−2012), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του
άρθρου 19 του ν.3982/2011.
11. Το Β.Δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα−
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−22).
12. Το Β.Δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−50), το οποίο τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 24−11/17−12−1953 «Περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Δι−
ατάγματος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογρα−
φής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών
εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουρ−
γίας αυτών» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−53).
13. Το Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου − Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη−
γού») (ΦΕΚ 412/Α/28−11−34).
14. Το Π.Δ. 274/25−9−1997 «Χαρακτηρισμός των Χημικών
Εγκαταστάσεων».
15. Την κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 «Καθο−
ρισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδί−
ασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυρο−
προστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών
βιομηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31−12−90).
16. Την Δ3/Α/15024/24−07−2008 (ΦΕΚ 1539/Β/04−08−2008)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία
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χορηγήθηκε επέκταση της άδειας εγκατάστασης των
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για το έργο Εκ−
συγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας του νομού
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3325/2005.
17. Την 5240/26−05−2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 12526/27−05−2011)
αίτηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», με την οποία
η εταιρεία έχει ζητήσει την παράταση ισχύος και την
τροποποίηση της επέκτασης της άδειας εγκατάστασης
της ανωτέρω παραγράφου, όπως συμπληρώθηκε με τις
5578/14−07−2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 16608/15−07−2011) και 481/19−
12−2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 29350/21−12−2011) επιστολές της.
18. Την κοινή υπουργική απόφαση 146393/03−06−08
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων: α) των υφισταμένων βιομηχα−
νικών εγκαταστάσεων και β) του έργου «Εκσυγχρονι−
σμός − αναβάθμιση διυλιστηρίου» της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που λειτουργεί στο 27° χλμ. της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών − Κορίνθου, στην Ελευσίνα Αττι−
κής, χρονικής ισχύος πέντε (5) ετών.
19. Την από τον Φεβρουάριο 2011 Αναθεωρημένη Τε−
χνική Περιγραφή της αιτούσας, συνοδευόμενη από τα
σχεδιαγράμματα, τον πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού
και τον κατάλογο πρόσθετων καθ’ ύψος παρεκκλίσεων,
που αναφέρεται στην υπόψη μηχανολογική επέκταση
του διυλιστηρίου.
20. Συμπληρωμένο και αρμοδίως θεωρημένο το από
22−11−2011 Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο.
21. Τα Δ3/Α/οικ.5270/08−03−2011, Δ3/Α/οικ. 14839/
24−06−2011 και Δ3/Α/οικ. 21599/20−09−2011 έγγραφα της
Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ,
με τα οποία ζητήθηκε από την αιτούσα η υποβολή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
22. Τα από 21−04−2011, 13−05−2011 έγγραφα της Πυρο−
σβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, σύμφωνα με τα οποία
εγκρίνονται αντίστοιχα α) η επικαιροποίηση της μελέτης
πυροπροστασίας των νέων κτιρίων και β) η μελέτη πυρο−
προστασίας του έργου εκσυγχρονισμού − αναβάθμισης του
Διυλιστηρίου Ελευσίνας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
23. Το από 08−02−2012 έγγραφο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Ελευσίνας, στο οποίο αναφέρεται ότι, από
τον έλεγχο της μελέτης πυροπροστασίας της αποθήκης
Θείου εντός των εγκαταστάσεων ΕΛΠΕ Α.Ε. Ελευσίνας
διαπιστώθηκε να έχει συνταχθεί σωστά.
24. Το 186055/08−04−2011 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ
του ΥΠΕΚΑ, στο οποίο αναφέρεται ότι για τις αιτούμε−
νες τροποποιήσεις, όπως αυτές προέκυψαν μετά την
ολοκλήρωση του λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου,
δεν απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παρ. 18 δεδομένου
ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Διυλιστηρίου.
25. Το α) Δ3/Α/οικ.9842/22−04−08 έγγραφο της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, με το οποίο έγινε κα−
ταχώρηση της Επικαιροποιημένης Μελέτης Ασφαλεί−
ας για τις Υφιστάμενες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Ελευσίνας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. και β) Δ3/Α/
οικ.11219/08−05−08 έγγραφο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων
Πετρελαιοειδών, με το οποίο έγινε καταχώρηση της
Μελέτης Ασφαλείας του έργου, Εκσυγχρονισμού Ανα−
βάθμισης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε.

Οι ως άνω καταχωρήσεις έγιναν μετά από αξιολόγηση
των Μελετών Ασφαλείας από το Εθνικό Μετσόβιο Πο−
λυτεχνείο και σύμφωνα με τη παραγρ. Γ του άρθρου 8
της κοινής υπουργικής απόφασης 12044/613/2007 «Καθο−
ρισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις
ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/
ΕΚ...» (ΦΕΚ 376/Β/19−03−07 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ
2259/Β/27−11−07).
26. Την 199/16−05−2011 επιστολή της εταιρείας «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», με την οποία απεστάλη στην
Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ έκθεση τεκμηρίω−
σης σχετικά με τις τροποποιήσεις ως προς την Μελέτη
Ασφαλείας της ανωτέρω παραγράφου.
27. Την απαντητική επιστολή του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών του ΕΜΠ, στην ανωτέρω έκθεση, με θέμα
«Γνωμοδότηση επί συμπληρωματικής τεχνικής τεκμηρί−
ωσης αναφορικά στην καταχωρηθείσα Μελέτη Ασφα−
λείας του έργου Εκσυγχρονισμός/Αναβάθμιση του Διυλι−
στηρίου Ελευσίνας» στην οποία, ως γενικό συμπέρασμα
αναφέρεται ότι, από τις τροποποιήσεις δεν προκύπτουν
συνθήκες οι οποίες προκαλούν σημαντικές τροποποιή−
σεις στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και κατά συνέ−
πεια δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση στα
εξεταζόμενα συστήματα, μονάδες και εξοπλισμό βάσει
της καταχωρηθείσας Μελέτης Ασφαλείας.
28. Την από 13−07−2011 απαντητική επιστολή του Τμή−
ματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, σε αντίστοιχη έκθε−
ση τεκμηρίωσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.» σχετικά με τη μονάδα αποθήκευσης Θείου, σύμ−
φωνα με την οποία, η μονάδα θείου U−85 δεν υπάγεται
στην οδηγία Seveso, δεν ενέχει καμιά επικινδυνότητα
και ως εκ τούτου δεν προκύπτουν συνθήκες οι οποί−
ες προκαλούν σημαντικές τροποποιήσεις στον αρχικό
σχεδιασμό του έργου και κατά συνέπεια δεν κρίνεται
αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση στα εξεταζόμενα συ−
στήματα, μονάδες και εξοπλισμό βάσει της καταχωρη−
θείσας Μελέτης Ασφαλείας.
29. Το Δ3/Α/4809/17−03−2011 έγγραφο της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ, με το
οποίο η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά περί της τρο−
ποποίησης της πυροδιαμερισματοποίησης της αποθή−
κης Θείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του
Π.Δ. 71/1988.
30. Την οικ.5033/30−01−2012 απόφαση της Επιτροπής
εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συστάθηκε με
την 2/62528/0022 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ 386/ΥΟΔΔ/08−11−2011), σύμφωνα με
την οποία εγκρίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του
κτιρίου Αποθήκης Θείου καθώς και ο συγκεντρωτικός
πίνακας των απαιτούμενων και αξιολογηθέντων πρό−
σθετων ενεργητικών μέτρων, με τα οποία επιτυγχάνεται
ισοδύναμος βαθμός πυρασφάλειας κτιρίου και κοινού.
31. Την από 08−03−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα−
ταστάσεων Πετρελαιοειδών.
32. Την οικ.52306/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη.» (ΦΕΚ 2741/Β/25−11−2011).
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η ισχύς για χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών της Δ3/Α/15024/24−07−2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση της παραγράφου 16 του προοιμίου της
παρούσας, με την οποία χορηγήθηκε επέκταση της
άδειας εγκατάστασης των Βιομηχανικών Εγκαταστά−
σεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για το έργο Εκσυγχρονισμού του
Διυλιστηρίου Ελευσίνας του νομού Αττικής και επι−
πλέον τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση σύμφωνα
με τη θεωρημένη Τεχνική Περιγραφή, τα σχεδιαγράμ−
ματα, τον πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού και τον
κατάλογο πρόσθετων καθ’ ύψος παρεκκλίσεων της
παρ. 19 καθώς και το Ερωτηματολόγιο της παρ. 20
της παρούσης.
Γενικά Στοιχεία
Είδος εγκατάστασης : Διυλιστήριο αργού πετρελαίου.
Ιδιοκτήτης : «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) Α.Ε.»
Θέση : Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
27ο χλμ παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών − Κορίνθου
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
Ισχύς παραγωγικών μηχανημάτων επένδυσης για την
ως άνω αιτούμενη άδεια:
• Κινητήρια ισχύς :
−
κύρια ηλεκτροκινητήρων :
72.414 kW
−
εφεδρική ηλεκτροκινητήρων
: 25.957 kW
−
διακοπτόμενη ηλεκτροκινητήρων : 4.281 kW
−
ατμοκίνητη
: 22.643 kW
−
Μ.Ε.Κ.
: 3.600 kW
ΣΥΝΟΛΟ
: 128.895 kW
• Συνολική Θερμική ισχύς (συμπεριλαμβανομένης και
των μονάδων περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες
πρόκειται να εγκατασταθούν): 699.100 kW.
• Συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων
του διυλιστηρίου όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την
κατεδάφιση της δεξαμενής ΤΚ−27: 3.262.694 m3.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/15024/24−07−2008 κοι−
νή υπουργική απόφαση της παρ. 16 του προοιμίου της
παρούσας.
Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης θα πρέπει
να διατηρείται σε ισχύ η απόφαση Έγκρισης Περιβαλ−
λοντικών Όρων της εγκατάστασης. Η Κοινή Υπουργική
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να ανανεώ−
νεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντί−
γραφο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» από την υποχρέωση να εφοδιασθεί
με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί−
στοιχη υποχρέωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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Αριθμ. 37596/Γ2
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08−10−2007 υπουρ−
γική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και
Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)” και της υπ’
αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση “Ωρο−
λόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερι−
νών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργά−
νωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργού» (47 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−03−2012
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου» (763 Β΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8−10−2007 υπουργική απόφα−
ση με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 2057 Β΄) όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθ. 28968/Γ2/13−03−2009 (ΦΕΚ 603 Β΄), 540/Γ2/
05−01−2010 (ΦΕΚ 46 Β΄), 54122/Γ2/13−05−2010 (ΦΕΚ 711 Β΄),
61173/Γ2/09−05−2008 Y.A. (ΦΕΚ 948 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφα−
ση με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 26 Β΄) όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθ. 61562/Γ2/31−05−2010 (ΦΕΚ 764 Β΄),
153620/Γ2/28−11−2008 (ΦΕΚ 2503 Β΄), 67988/Γ2/12−06−2009
(ΦΕΚ 1253 Β΄), 541/Γ2/05−01−2010, 542/Γ2/05−01−2010 (ΦΕΚ
46 Β΄), 128763/Γ2/19−10−2009 (ΦΕΚ 2294 Β΄) υπουργική
απόφαση και 54122/Γ2/13−05−2010 (ΦΕΚ 711 Β΄) υπουργική
απόφαση.
7. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θε−
σμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε−
ων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. 376/19−03−2012 Εισήγηση του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
10. Την αναγκαιότητα καθορισμού Ωρολογίων Προ−
γραμμάτων στη B΄ Τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και στις B΄,
Γ΄ Τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ,αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8−10−2007
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2057 Β΄) και της υπ’ αριθμ.
138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 26 Β΄)
κατά το μέρος που αφορά στο Ωρολόγιο πρόγραμμα,
των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης Ημε−
ρησίων ΕΠΑ.Λ., των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας
των Β΄, Γ΄ Τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:
1. Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ
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Α. Η Β΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γε−
νικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) ωρών
εβδομαδιαίας διδασκαλίας, μαθήματα Επιλογής συνολι−
κής διάρκειας δύο (02) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας
και μαθήματα Υποστήριξης συνολικής διάρκειας δύο (02)
ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄
τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά
μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα−πέντε (35) ωρών
εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

3

Θρησκευτικά

1

4

Ιστορία

1

Μαθηματικά (1)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

6

Φυσική

2

7

Χημεία

1

8

Φυσική Αγωγή

1

9

Ξένη Γλώσσα

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων
Γενικής Παιδείας
α/α

10

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογι−
κής Κατεύθυνσης

2

Ειδική θεματική Δραστηριότητα

2

Συνολική διάρκεια μαθημάτων επι−
λογής
α/α

13ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

11

Νεοελληνική Γλώσσα

1

12

Μαθηματικά

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων υπο−
στήριξης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

3

Θρησκευτικά

1

4

Μαθηματικά (1)

ΩΡΕΣ

1

5

ας.

2 ώρες

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

1

Γεωμε−
τρία

1

5

Φυσική

2

6

Ξένη Γλώσσα

1

9
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενι−
ώρες
κής Παιδείας
α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

8

Νεοελληνική Γλώσσα

1

9

Μαθηματικά

1

Συνολική διάρκεια μαθημά−
2 ώρες
των υποστήριξης
(1)Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β)
Γεωμετρία.
3. Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ
Η Γ΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενι−
κής Παιδείας συνολικής διάρκειας έξι (06) ωρών εβδο−
μαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα Επιλογής συνολικής
διάρκειας δύο (02) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

2

Ιστορία

1

3

Άλγεβρα

1

4

Φυσική

1

5

Χημεία

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γε−
νικής Παιδείας
α/α

6

6 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(1) Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και
β) Γεωμετρία.
2. Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ
Η Β΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γε−
νικής Παιδείας συνολικής διάρκειας εννέα (09) ωρών
εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα Υποστήριξης
συνολικής διάρκειας δύο (02) ωρών εβδομαδιαίας δι−
δασκαλίας.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρακο−
λουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλί−

ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνο−
λογικής Κατεύθυνσης

2

Ειδική θεματική Δραστηριότη−
τα

2

Συνολική διάρκεια μαθημάτων
2 ώρες
Επιλογής
Κατά τα λοιπά οι υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8−10−2007 (ΦΕΚ
2057 Β΄), 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
26 Β΄) ισχύουν ως έχουν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Απριλίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 34368
(4)
Κατάργηση ιατρικών τμημάτων του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Παίδων Πεντέλης και μεταφορά θέσεων προσω−
πικού τους από το εν λόγω Νοσοκομείο στο Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, με το προσωπι−
κό που υπηρετεί σε αυτές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ 296/Α΄).
2. Των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
3. Του άρθρου 32 του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31/Α» ).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α’ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

18721

5. Τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων Γενικό Νοσο−
κομείο Παίδων Πεντέλης και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
6. Τα υπ’ αρ 166/26.3.2012 έγγραφο από την Αν. Διοι−
κήτρια του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
7. Την υπ’ αριθμ. 13/28−7−201 Απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ,
αποφασίζουμε:
Α: Τα υφιστάμενα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας
του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης Αλλεργιολογικό και Παιδι−
ατρικό, καταργούνται με τις διατάξεις της παρούσας
Απόφασης.
Β. Οι παρακάτω συνολικά επτά (7) οργανικές θέσεις
προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νο−
σοκομείου Παίδων Πεντέλης μεταφέρονται (μαζί με το
προσωπικό που τις κατέχει) και προστίθενται στον ορ−
γανισμό του ΓΝ Παίδων η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ως εξής:
1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ −
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ
Μία (1) θέση
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ
Μία (1) θέση
2. ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ−
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ − ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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