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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ΄ (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 

κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητι−
κά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελ−
τίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β΄ 1440). 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 

«Περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτή−
των» (Α΄ 29), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 
παρ. 2 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3871/2010 
(Α΄ 141) και του άρθρου 20 περ. ΙΒ του ν. 4270/2014 «Αρ−
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημό−
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. 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/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

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

5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 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).

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

9. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

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

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 09−07−2012 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 2303 από 02−07−
2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (Β΄ 1632).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16710 από 25−04−2014 
απόφασης των Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
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νικής Διακυβέρνησης και Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη «Πρόσβαση της Ελληνι−
κής Αστυνομίας στην κεντρική βάση δεδομένων του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄ 1147).

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

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 
από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από 
το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφε−
ρομένου για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την υποδιεύθυνση ή 
το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδια−
φερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».

Άρθρο 2

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομι−
κή αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφε−
ρομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) 
του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό 
της περίπτωσης β΄, εκτυπώνεται και υπογράφεται από 
τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4».

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 όμοιας (Β΄ 
1253), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απα−
ραίτητων, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του 
αιτούντος, στοιχείων: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, 
επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημε−
ρομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, 
δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και 
ιθαγένεια. Ο τύπος της αίτησης ορίζεται στο Τμήμα Γ΄ 
του Παραρτήματος του άρθρου 12. Η αίτηση αφού συ−
μπληρωθεί κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 
διαδικασία, εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε 
έντυπη μορφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Όταν 
ο αιτών είναι αξιωματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης των 
Ενόπλων Δυνάμεων ή αντίστοιχα των Σωμάτων Ασφα−
λείας, που εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία ή την 
πολεμική διαθεσιμότητα, πέραν της ανωτέρω αιτήσεως 
συνυποβάλλει και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση. 

Η ανωτέρω διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 
εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπη−
ρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και 

ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδι−
κτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
(ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 
εγγεγραμμένος ο αιτών. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα απαραίτητα, για την έκ−
δοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία 
προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτο−
λόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, το οποίο 
αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρχή έκδοσης του 
δελτίου ταυτότητας. Η διαβίβαση του αιτήματος από 
την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού 
από το δήμο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση 
του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέ−
ραν του τριμήνου από την ημερομηνία αποστολής του».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση της ταυτό−
τητάς του γίνεται από έναν γονέα αυτού ή από εκεί−
νον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Για την 
ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότητας συμπληρώνονται 
οι σχετικές ενδείξεις στην αίτηση της περίπτωσης α΄ 
της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 
από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Σε κάθε έντυπο δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί 
ένα έντυπο αίτησης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, στο 
οποίο αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας».

Άρθρο 4

Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−ζ΄ από 
29−07−2011 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής 
έκδοσης δελτίου ταυτότητας εισάγει στην Εφαρμο−
γή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού 
Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας τα ακόλουθα 
στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και δήμο, 
στο δημοτολόγιο του οποίου είναι αυτός εγγεγραμμέ−
νος. Κατόπιν, αναζητά τα στοιχεία του αιτούντος, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας, στο Ολοκληρωμένο Πληρο−
φοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Μετά 
την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση, 
διαμορφώνεται αυτόματα η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση 
του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄, στην οποία περιλαμβάνονται 
μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών 
στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, 
πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση 
αστυνομικής ταυτότητας και εκτυπώνεται. Ο αιτών 
απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού 
υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, ο αρμόδι−
ος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές 
απαντήσεις. Με εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για 
την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις 
που ο οικείος δήμος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπη−
ρεσίες πρόσβασης στο ΟΠΣΕΔ ή η διασύνδεση με το 
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ΟΠΣΕΔ δεν είναι εφικτή, αναζητείται το προβλεπόμενο 
στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία.

2. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Αίτησης – 
Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο ή όταν ληφθεί το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πιστοποιητικό, η Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλή−
νων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελλη−
νικής Αστυνομίας ερευνά αυτόματα στο κεντρικό αρχείο 
ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδι−
κασία των προηγούμενων παραγράφων, ελέγχει στην αί−
τηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ τα στοιχεία ταυτότητας 
του αιτούντος που συμπληρώθηκαν αυτόματα σε αυτή 
από την αναζήτηση στο ΟΠΣΕΔ, εισάγει ηλεκτρονικά σε 
αυτή τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
και συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν 
αυτόματα. Εκτυπώνει την αίτηση αυτή, επικολλά τη φω−
τογραφία στη σχετική ένδειξη και καλεί τον αιτούντα και 
το μάρτυρα να υπογράψουν στις οικείες θέσεις. Κατόπιν, 
συμπληρώνει τα στοιχεία στο έντυπο του δελτίου ταυτό−
τητας, επικολλά τη φωτογραφία σε αυτό και καλεί τον 
αιτούντα να υπογράψει στην οικεία θέση. Στη συνέχεια, 
ο υπάλληλος υπογράφει την αίτηση και το έντυπο δελ−
τίου ταυτότητας, μεριμνά για την υπογραφή τους από 
το Διοικητή της Υπηρεσίας και σφραγίζει την πρώτη όψη 
του δελτίου ταυτότητας με την ειδική σφραγίδα έκδοσης. 

4. Το δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται σε διαφανή 
πλαστική ύλη και παραδίδεται στον αιτούντα. Ο υπάλλη−
λος εισάγει με σάρωση στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων της 
παρ. 1 την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, ακολούθως 
σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα τόσο την αίτηση 
αυτή, όσο και την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄ και 
οι δυο αιτήσεις τηρούνται στο αρχείο με τα τυχόν υπό−
λοιπα δικαιολογητικά. Οι ως άνω αιτήσεις διατηρούνται 
στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας (POLICE ON LINE). 

5. Στις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περ. β΄ της παρ.1 
του άρθρου 2, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής 
αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας αφού παραλάβει 
και ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει 
τον αιτούντα για την εγγραφή των στοιχείων του και 
με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ και ερευνά στο κεντρικό αρχείο 
ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 3 
και 4 για την ολοκλήρωση έκδοσης του δελτίου». 

Άρθρο 5

1. Ο παράτιτλος του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 
από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθί−
σταται ως εξής: «Ακύρωση δελτίου ταυτότητας – Ανά−
κληση− Αντικατάσταση».

2. Στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 
κοινής υπουργικής απόφασης, μετά την παράγραφο 1 
προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:

«1Α. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δηλώθηκαν ψευδή 
στοιχεία, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το 
τυχόν εκδοθέν δελτίο ταυτότητας ανακαλείται αμέσως».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 
της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 
όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας ακολου−
θείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική 
έκδοση και υποβάλλονται τα απαραίτητα κατά το άρ−
θρο 2 δικαιολογητικά».

Άρθρο 6

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα έντυπα δελτίου ταυτότητας αποτελούν υλικό του 
Ελληνικού Δημοσίου».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή 
Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού ενεργείται ένορκη διοικη−
τική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις και επιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός υπαιτίου».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικό πρακτικό εις 
τριπλούν, από τα οποία ένα παραμένει στο αρχείο της 
αρχής έκδοσης, ένα υποβάλλεται στην οικεία Διαχείρι−
ση Υλικού και ένα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση 
Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφάλειας της 
έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού».

Άρθρο 7

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 
από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Όσοι δεν ολοκληρώνουν, για οποιοδήποτε λόγο τη 
φοίτησή τους στις σχολές της παρ. 1 δύνανται να παραλά−
βουν το κατατεθέν δελτίο ταυτότητάς τους, εφόσον αυτό 
δεν έχει καταστραφεί, άλλως εφοδιάζονται με νέο δελτίο 
ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

Άρθρο 8

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της 
υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αρχή έκδοσης ενημερώνει άμεσα το κεντρικό αρχείο 
ταυτοτήτων για τα καταστραφέντα δελτία ταυτότητας».

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας 
της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 16710 από 25−04−2014 κ.υ.α. 
(Β΄ 1147), εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κ.υ.α., όπως 
ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους με την παρούσα. 

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης καταργείται το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 
3021/19/53 από 14−10−2005 όμοιας. 
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
(2)

    Ανάκληση αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου που αναφέρονται σε υπαγωγές στην κατηγορία της Περιφερει−
ακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/11 με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 89811/4091/27−08−2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ανακαλούνται οι παρακάτω 
αποφάσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3908/11 οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στα αντίστοιχα αναγραφόμενα 
στον πίνακα Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ και ανακλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999 περί ανάκλησης διοικητικών 
πράξεων.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1 132362/5679/Π07/6/00055/
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΔΕΝΤΕΛΕΣ ROKA ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΒΕΕ 1830/07−07−2014

2 132459/5682/Π07/6/00056/Σ/
Ν. 3908/2011/26−06−2014

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ−ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ O.E. 1830/07−07−2014

3 132453/5681/Π07/6/00057/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ−ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1830/07−07−2014

4 132766/5691/Π07/6/00067/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE 1830/07−07−2014

5 132774/5695/Π07/6/00065/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΠΑΝΟΣ IKE 1830/07−07−2014

6 131937/5638/Π07/6/00052/ 
Σ/Ν.3908/2011/27−06−2014 ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ O.E. 1830/07−07−2014

7 132698/5689/Π07/6/00060/ 
Σ/Ν.3908/2011/27−06−2014 ΞΑΞΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IKE 1830/07−07−2014

8 132541/5685/Π07/6/00058/
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΔΕΝΤΕΛΕΣ ROKA ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΒΕΕ 1831/07−07−2014

9 130034/5564/Π07/6/00045/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΚΩΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. 1831/07−07−2014

10 132771/5693/Π07/6/00064/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΝΤΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1831/07−07−2014

11 132112/5651/Π07/6/00053/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1831/07−07−2014

12 132272/5694/Π07/6/00063/ 
Σ/Ν.3908/2011/26−06−2014

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ IKE 1831/07−07−2014

13 23359/1107/Π07/6/00071/ 
Σ/Ν.3908/2011/27−06−2014

ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1831/07−07−2014

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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   Αριθμ. 4737 (3)
Ένταξη μέλους Δ.Π. σε θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24.11.1983) 

«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 
τα οριζόμενα του άρθρου 29, της παρ. 3δ του άρθρου 79 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις της περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11.02.2014 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15.05.2014).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ. 
Α΄/03.06.2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας−Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−Συγ−
χώνευση Τμημάτων−Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων−Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

6. Το υπ’ αρ. 120/21.03.2014 αίτημα προς την Σ.Δ.Ο. του 
Αναγνωστόπουλου Αχιλλέα, Διοικητικού Υπαλλήλου του 
Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Διοικητι−
κού−Λογιστικού με Δ΄ βαθμό και 3ο Μ.Κ, για ένταξή του 
στη κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Δ.Ο. επειδή είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος.

7. Την υπ’ αρ. 311/18.06.2014 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Διοίκησης και Οι−
κονομίας (Σ.Δ.Ο).

8. Την απόφαση του Συμβουλίου της Σ.Δ.Ο στην αρ. 
479/24.06.2014 συνεδρίασή του στο 7ο θέμα «Ένταξη 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του υπηρετούντος στο ΤΕΙ Θεσ−
σαλίας Αναγνωστόπουλου Αχιλλέα του Δημητρίου» με 
την οποία ο Αναγνωστόπουλος Αχ. εντάσσεται στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή−
σεων της Σ.Δ.Ο.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ στην αρ. 
28/01−08−2014 συνεδρίαση στο 3ο θέμα «Ένταξη μελών 
ΕΤΕΠ και Δ.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.».

10. Την υπ’ αρ. 13/15.04.2013 Πράξη Συμβουλίου του 
ΤΕΙ/Λ (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013) καθώς και την αρ. 
71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 
ΠΑΙ.Θ.Π.Α (ΑΔΑ ΒΕΧ49−8ΦΜ), για τον διορισμό του Πανα−
γιώτη Γούλα, Καθηγητή, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

11. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΤΕΙ/Θ., αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Αναγνωστόπουλου Αχιλλέα του Δημη−
τρίου, Διοικητικού Υπαλλήλου του Ιδρύματος με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), 
κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού, βαθμού Δ' και 
3ου Μ.Κ, σε θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο, επειδή κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με το αντικείμενο 
που θεραπεύει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η ένταξή του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με αυ−
τοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κατέχει, ως Δ.Π. με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

Ο εντασσόμενος διατηρεί τη βαθμολογική και μισθο−
λογική του κατάσταση μέχρι την έκδοση, του προβλε−
πόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 
Προεδρικού Διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 18 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 4738 (4)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24.11.1983) 

«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 
τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 29 και στην παρ. 
4 του άρθρου 79.

3. Τις διατάξεις της περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11.02.2014 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15.05.2014).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/ 
03.06.2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας−Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−Συγ−
χώνευση Τμημάτων−Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων−Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

6. Την υπ’ αρ. 3182/29−5−2014 Πράξη του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι/Θ με θέμα «Ένταξη υπηρετούντων μελών 
Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τον 
Ν. 4009/2011» (ΦΕΚ 1798/Β/1−7−2014).

7. Την υπ’ αρ.  Δ.Ε/822/18.07.2014 αίτηση του Πούλιου 
Θωμά του Δημητρίου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ, κλάδος Τ.Ε.Ι. βαθμού 
Γ΄, 2ου Μ.Κ. για ένταξή του στη κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
αντιστοίχου Τμήματος επειδή είναι κάτοχος Πτυχίου 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού διπλώμα−
τος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

8. Την υπ’ αρ. 491/23.07.2014 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Διοίκησης και Οι−
κονομίας (Σ.Δ.Ο).

9. Την απόφαση του Συμβουλίου της Σ.Δ.Ο στην αρ. 
481/24.07.2014 συνεδρίασή του στο 4ο θέμα «Εισήγηση 
Τριμελούς Επιτροπής για ένταξη του Πούλιου Θωμά, 
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας» με την οποία εντάσσεται ο Πούλιος Θ. 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επι−
χειρήσεων.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ στην αρ. 
28/01−08−2014 συνεδρίασή του στο 3ο θέμα «Ένταξη με−
λών ΕΤΕΠ και Δ.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.».

11. Την υπ’ αρ. 13/15.04.2013 Πράξη Συμβουλίου του 
ΤΕΙ/Λ (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013) καθώς και την αρ. 
71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 
ΠΑΙ.Θ.Π.Α (ΑΔΑ ΒΕΧ49−8ΦΜ), για τον διορισμό του Πανα−
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γιώτη Γούλα, Καθηγητή, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΤΕΙ/Θ, αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Πούλιου Θωμά του Δημητρίου, μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο, 
κλάδου Τ.Ε.1, βαθμού Γ΄ και 2ου Μ.Κ., σε θέση της κατη−
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο, διότι 
είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Με−
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα. Η ένταξή 

του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με αυτοδίκαιη μετα−
τροπή της θέσης που κατέχει ως Ε.Τ.Ε.Π.

Ο εντασσόμενος διατηρεί τη βαθμολογική και μισθο−
λογική του κατάσταση μέχρι την έκδοση, του προβλε−
πόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 
Προεδρικού Διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 18 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
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