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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 24839
(1)
Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης
στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέω−
ση λήψης άδειας παραγωγής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 15 του ν. 3468/2006
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3851/2010
και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 129).
2. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 3851/2010
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα−
γής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε συν−
δυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και

Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
5. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.
189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 221).
7. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
8. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) Απόφαση
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αρμόδιος Διαχειριστής»: i) ο Διαχειριστής του Δι−
κτύου ΔΕΗ Α.Ε. για τους σταθμούς που συνδέονται στο
Δίκτυο του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ii) ο Διαχειρι−
στής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τους σταθμούς
που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών.
β) «Ενεργοποίηση Σύνδεσης»: Η ηλέκτριση για πρώτη
φορά των εγκαταστάσεων του σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία
του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ.
11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
γ) «Παραγωγός»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Άρθρο 2
Σκοπός − Πεδίο Εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας είναι η θεσμοθέτηση κα−
θεστώτος εγγυοδοσίας υπέρ των Διαχειριστών των
δικτύων διανομής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. από
σταθμούς για τους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 4
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παρ. 1 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 3851/2010 και ισχύει, προβλέπεται
εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής
ή άλλης διαπιστωτικής πράξης, δεν θα καθυστερούν
αδικαιολόγητα την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους
με τα δίκτυα διανομής.
2. Από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, εξαιρούνται
από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων παραγωγοί
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ:
α) που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
β) που είχαν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως προς την
οικονομική τους δυνατότητα βάσει του κριτηρίου της
περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006
και οι σχετικοί φάκελοι είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια
υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για διενέρ−
γεια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης,
γ) για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδε−
σης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010,
δ) που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης
άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
3851/2010.
Άρθρο 3
Εγγυοδοσία
1. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης που
συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με Παραγωγό, ο
σταθμός του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 2 της παρούσας, ο Παραγωγός οφείλει να
προσκομίσει: α) εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο
υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της ονομα−
στικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (€/kW) και
β) επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλ−
λου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της
επένδυσης.
2. Η εγγυητική επιστολή, αορίστου διάρκειας ή ορισμέ−
νης (κατ’ ελάχιστον διετούς διάρκειας) αλλά υποχρεω−
τικά ανανεωνόμενη προ της λήξεώς της και μέχρι την
Ενεργοποίηση της Σύνδεσης, απευθύνεται στον αρμόδιο
Διαχειριστή, εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο του πα−
ραρτήματος από τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα,
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε
άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνο−
δεύεται στην περίπτωση αυτή από επίσημη μετάφραση
τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση μπορεί να πα−
ρέχεται και με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού ή χρεωγράφων και με την τιμή που
προβλέπουν για αυτά οι σχετικές διατάξεις.
3. Η επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας
ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση
της επένδυσης απευθύνεται στον αρμόδιο Διαχειριστή,
εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος από
τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος−μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύεται στην περίπτω−
ση αυτή από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική
γλώσσα.

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωση και
την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
1. Η Ενεργοποίηση της Σύνδεσης πραγματοποιείται το
αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης, υπό την προϋπό−
θεση της ικανοποίησης του κριτηρίου του άρθ. 4 παρ.
5 του ν. 3468/2006 ως ισχύει, στην περίπτωση των κο−
ρεσμένων δικτύων.
2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εάν ο πα−
ραγωγός δεν προβεί στην Ενεργοποίηση της Σύνδεσης
εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου Διαχειρι−
στή η εγγυητική επιστολή και ενημερώνεται σχετικά
εγγράφως με συστημένη επιστολή ο Παραγωγός.
3. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μόνο εάν η κα−
θυστέρηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης οφείλεται
στον Παραγωγό και όχι σε δικαστική απόφαση ή δι−
οικητική πράξη που συνεπάγεται αναστολή εργασιών
εγκατάστασης του σταθμού. Ο χρόνος καθυστέρησης
που οφείλεται στους λόγους του προηγούμενου εδα−
φίου δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα της
παραγράφου 1.
4. Όσον αφορά στους λόγους καθυστέρησης της προ−
ηγούμενης παραγράφου, ο παραγωγός υποβάλλει σχε−
τικά στοιχεία στον αρμόδιο Διαχειριστή τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες πριν την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος της παραγράφου 1 με αίτημα παράτα−
σης του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την
Ενεργοποίηση της Σύνδεσης. Ο αρμόδιος Διαχειριστής,
λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία, ορίζει
εκ νέου το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
Ενεργοποίηση και κοινοποιεί τη σχετική απόφασή του
στον Παραγωγό εγγράφως πριν την παρέλευση του
αρχικού χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1.
5. Σε κάθε περίπτωση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης
εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, επιστρέφεται στον Παραγωγό η
εγγυητική επιστολή του από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
γνωστοποίηση της Ενεργοποίησης από τον Παραγωγό
στον αρμόδιο Διαχειριστή. Επιστρέφεται, επίσης, σε
κάθε περίπτωση ακύρωσης τυχόν, απαιτούμενης στο
πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, άδειας ή έγκρι−
σης με δικαστική απόφαση.
6. Το ποσό της εγγύησης, που καταπίπτει, αποδίδεται
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, με τον οποίο συνάπτεται
η Σύμβαση Σύνδεσης, στον ειδικό λογαριασμό του ΔΕ−
ΣΜΗΕ κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999.
Άρθρο 5
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας το Παράρτημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………………………….
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(τόπος−ημερομηνία)
Προς:
(Επωνυμία και Διεύθυνση
Αρμόδιου Διαχειριστή με το
οποίο θα συναφθεί η Σύμβαση
Σύνδεσης)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων,
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί σας
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι
από τα ευεργετήματα της διζήσεως και διαιρέσεως
καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα
άρθρα 851–856, 862−864 και 866−869 του Αστικού Κώδι−
κα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την
επωνυμία ……………………………………………………………….., (………………………………)
με ΑΦΜ …………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………) (εφεξής η Εται−
ρεία), και μέχρι του ποσού των: ΕΥΡΩ …………………………………..
(ΕΥΡΩ …………………………………… ……………………………………………), στο οποίο
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την ακριβή
και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εται−
ρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της για
ενεργοποίηση της Σύνδεσης του σταθμού παραγωγής
της …………………………..(αναγράφεται το όνομα και λοιπές λε−
πτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό
παραγωγής ) εγκαταστημένης ισχύος…….. (αναγράφε−
ται η ισχύς σε KW) ……. κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και των κατ’
εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων και ειδικό−
τερα τη διάταξη του άρθρου 8, όπως ισχύει και εντός
του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης
…………..
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό
πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και
χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσι−
μο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε
αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και
απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρα−
κράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) και
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρη−
ση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας (ή
φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία
ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.
Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παρα−
πάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει επ’ αόριστον.
(εναλλακτικά, για εγγυήσεις ορισμένου χρόνου η προ−
ηγούμενη πρόταση αντικαθίσταται με:
Η παρούσα έχει διάρκεια …. και λήγει την ……, οπότε
και πρέπει να μας επιστραφεί το σώμα αυτής, εκτός
εάν ζητηθεί η παράταση της διάρκειάς της από την
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Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο).
Εάν δεν ζητηθεί η παράτασή της από την Εταιρεία (ή
το φυσικό πρόσωπο) μέχρι και τρείς ημέρες πριν από
την λήξη της ή εάν ζητηθεί εντός της άνω προθεσμίας
και δεν εγκριθεί από την Τράπεζά μας η παράταση αυτή,
δικαιούσθε να ζητήσετε την κατάπτωση της παρούσης
ακόμα και αν δεν συντρέχει περίπτωση παράβασης της
υποχρεώσεως της για ενεργοποίηση της Σύνδεσης του
σταθμού παραγωγής της Εταιρείας (ή του φυσικού προ−
σώπου))
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα
παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι απαλλα−
χτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης
ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης,
θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από
τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδει−
κτικά, και ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει
γνώση των ακολούθων:
α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση
σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας,
β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί
υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου,
γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως
ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της
Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον
σας.
Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν
ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την
παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των
Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπεζά μας
και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρού−
σας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπε−
γράφη την ……..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Υπόδειγμα
Επιστολή κατ’ αρχήν Ενδιαφέροντος Τράπεζας για τη
Χρηματοδότηση Επένδυσης Α.Π.Ε.
.........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………………………….
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(τόπος−ημερομηνία)
Προς:
(Επωνυμία και Διεύθυνση
Αρμόδιου Διαχειριστή με το
οποίο θα συναφθεί η Σύμβαση
Σύνδεσης)

Κύριοι,
Ύστερα από αίτημα που μας υποβλήθηκε από την/
τον ……………. (όνομα εταιρείας ή φυσικού προσώπου), που
όπως δηλώνει, πρόκειται να συνάψει Σύμβαση Σύνδε−
σης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, με την ιδιότητα του
παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση
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Α.Π.Ε., τεχνολογίας ……….ισχύος … MW, στη θέση …… του
Δήμου …………. του Νομού ……..., προϋπολογιζόμενου επεν−
δυτικού κόστους ύψους € …………., σας πληροφορούμε τα
ακόλουθα:
Η Τράπεζά μας προτίθεται να εξετάσει, εφόσον χο−
ρηγηθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, την
πιστοδότηση της εν λόγω επένδυσης με βάση τα τρα−
πεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς
κανόνες, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές
της εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) κατά το χρόνο της
υποβολής του αιτήματος πιστοδότησης, ακολουθώντας
τη διαδικασία εγκρίσεων της Τράπεζάς μας.
Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
δέσμευση για την πιστοδότηση του επενδυτικού προ−
γράμματος. Επιπλέον, αυτή η επιστολή δεν αποτελεί
ούτε παρέχεται αντί για εγγύηση, συμβουλή ή σύσταση
κατά το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Άρθρο 6
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.

υπ’ αριθμ. 90/386/ ΕΟΚ (ΕΕ L 190) και 92/582/ ΕΟΚ (ΕΕ L
394) όμοιες αποφάσεις.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 56.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
1. Για το τρέχον οικονομικό έτος εγκρίνεται η διάθεση
χρηματικού ποσού ύψους 56.000 ευρώ σε βάρος των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπο−
λογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων έτους 2010, στον Φορέα 29/110 και με ΚΑΕ
5256 «Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών», με σκοπό τη
συνέχιση και βελτίωση του προγράμματος των γεωργι−
κών στατιστικών, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις Διευθύνσεις Αγροτι−
κής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων για την έρευνα εκτίμησης φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
2. Η κατανομή των ανωτέρω ποσών ανά Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας κάθε Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης ενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, μετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και
Τεκμηρίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2010

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 308806
(2)
Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα των γεωργικών
στατιστικών έτους 2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’280).
β) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).
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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την αριθ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
3. Την αριθ. 85/360/ΕΟΚ απόφαση του Συμβουλίου
της 16ης Ιουλίου 1985 «σχετικά με την αναδιάρθρω−
ση του συστήματος γεωργικών στατιστικών ερευνών
στην Ελλάδα» (ΕΕ L 191), όπως τροποποιήθηκε με τις

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 7001/2/1435− ξε

(3)

Κατάργηση Αστυνομικών Σταθμών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρo 11 παρ. 4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/
1986 (Α΄ 49) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
28 παρ. 1 του ν.2800/2000 (Α΄ 41).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το άρθρο 1 παράγραφος Β΄ περίπτωση 7 της
7004/3/50−β από 7−12−2009 απόφασης του Υπουργού
και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφι−
στάμενα Υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 2418 ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάργηση Αστυνομικών Υπηρεσιών
Καταργούνται οι κατωτέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας:
1. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μάκρης, Λακκώματος, Πέ−
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πλου και Μεγάλου Δερείου, της Αστυνομικής Διεύθυν−
σης Αλεξανδρούπολης.
2. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λαβάρων και Μεταξάδων
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας.
3. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ασωμάτων, Θρυλορίου, Μα−
ρωνείας, Νέου Σιδηροχωρίου, Σώστη, Αρριανών, Κέχρου
και Γρατινής, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης.
4. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Γέρακα, Νεοχωρίου, Λει−
βαδίτη, Σατρών, Ωραίου, Μέδουσας, Άνω Θερμών, Κε−
νταύρου, Πάχνης, Αβδήρων και Λάγους, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ξάνθης.
5. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αμυγδαλεώνα, Ζυγού, Νέας
Καρβάλης, Πλαταμώνος, Κεραμωτής, Χρυσοχωρίου, Πέρ−
νης, Κεχροκάμπου, Παραδείσου, Θεολόγου, Μεσορόπης,
Νικήσιανης και Μουσθένης, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Καβάλας.
6. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πετρούσσας, Βώλακα, Πρα−
σινάδας, και Πλατανιά, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δράμας.
7. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Στρυμωνικού, Προβατά, Σκο−
τούσσας, Σκουτάρεως, Νέου Σκοπού, Αγίου Πνεύματος,
Πεντάπολης, ΄Ανω Βροντούς, Γαζώρου, Αλιστράτης, Αγ−
γίστης, Καστανούσσας, Κερκίνης, Μανδρακίου, Βυρώνει−
ας, Νέου Πετριτσίου, Βέργης, Σιτοχωρίου και Μαυροθά−
λασσας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών.
8. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Νέας Τρίγλιας, Πολυχρόνου,
Αγίας Παρασκευής, Μεγάλης Παναγίας, Στρατωνίου,
Ολυμπιάδας, Αγίου Προδρόμου και Συκιάς, της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής.
9. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κορινού, Κονταριώτισσας,
Λόφου, Μοσχοποτάμου, Ρητίνης, Τριλόφου, Λεπτοκα−
ρυάς, Μακρύγιαλου και Ρυακίων, της Αστυνομικής Δι−
εύθυνσης Πιερίας.
10. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κάτω Θεοδωρακίου, Επτα−
λόφου, Ισώματος, ΄Ασπρου, Χέρσου, Μουριών, Ευρωπού
και Σκρα, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς.
11. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πολυδένδρου, Μακροχωρί−
ου, Μαρίνας, Αγγελοχωρίου, Αγίου Γεωργίου και Σταυ−
ρού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας.
12. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Τετραλόφου, Εμπορίου,
Ποντοκώμης, Πύργων, Φιλώτα, Αυγερινού, Τσοτυλίου,
Πενταλόφου, Μικροβάλτου και ο Σταθμός Τουριστικής
Αστυνομίας Αιανής, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κο−
ζάνης.
13. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Παπαγιάννη, Πολυποτάμου,
Τροπαιούχου, Φλάμπουρου, Βροντερού, Ψαράδων, Αγίου
Παντελεήμονα, Νυμφαίου, Ξινού Νερού, Κέλλης, Μελίτης,
Ακρίτα, Μεσοκάμπου, Νέου Καυκάσου και Αντάρτικου,
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας.
14. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κρανέας, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Γρεβενών.
15. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Γότιστας, Τύριας, Λογγά−
δων, Γραμμένου, Πεντολάκκου, Δωδώνης, Παρακαλάμου,
Κεφαλόβρυσου, Πωγωνιανής, Κτισμάτων, Βήσσανης, Κα−
στανής, Βροσίνας, Καλεντζίου, Χουλιαράδων, Καρυών,
Τσεπέλοβου, Μολυβδοσκέπαστου, Αρίστης, Βοτονοσίου,
Κεφαλοχωρίου και Αγίας Παρασκευής, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ιωαννίνων.
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16. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Νεράιδας, Αγίων Πάντων
και Κεραμίτσας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρω−
τίας.
17. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Σπυρίδωνα, Ανέζας,
΄Ανω Καλεντίνης, Κομποτίου, Πέτα, Νεοχωρίου, Ροδαυ−
γής, Σκουληκαριάς, Αγνάντων και Ανεμορράχης, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας.
18. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αρμενίου, Αγίων Αναργύ−
ρων, Κουτσοχέρου, Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Συκουρίου,
Χάλκης, Βερδικούσσας, Καλλιθέας, Καρυάς, Αμπελώνα,
Αργυροπουλίου, Βλαχογιαννίου, Βαμβακούς, Ερέτριας,
Κρήνης και Σταυρού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λά−
ρισας.
19. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ανάβρας, Τρικερίου και
Γλώσσας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
20. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αρδανίου, Διαλεκτού, Με−
γαλοχωρίου, Μεγάλων Καλυβίων, Φήκης, Αγιοφύλλου,
Αμπελίων, Καταφύτου, Καστανέας, Κονισκού, Οξύνειας,
Παναγίας, Ελάτης, Περτουλίου, Γαρδικίου, Στουρναραίι−
κων, Μεσοχώρας, Ζάρκου και Οιχαλίας, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Τρικάλων.
21. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Προαστίου, Αγναντερού,
Καροπλεσίου, Μητρόπολης, Νεοχωρίου, Καλλιφωνίου,
Μεσενικόλα, Φαναρίου, Μαγούλας, Ραχούλας, Ανάβρας,
Κέδρου, Ρεντίνας, Λουτροπηγής, Λεονταρίου, Πετρίλου,
Ελληνοπύργου, Βραγκιανών, Ανθηρού και Ιτέας, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας.
22. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ψαθόπυργου, Καμαρών,
Διακοπτού, Σαγαίικων, Λακόπετρας, Δάφνης και Λιβαρ−
τζίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας.
23. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Βουνάργου, Σκουροχωρί−
ου, Σιμοπούλου, Νέας Φιγαλείας, Επιταλίου, Κυλλήνης
και Καράτουλα, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας.
24. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αντιρρίου, Αράχοβας,
Πλατάνου και Σίμου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αι−
τωλίας.
25. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Καινούργιου και Χαλκιο−
πούλου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.
26. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ελάτειας, Κάτω Τιθορέ−
ας, Νέου Μοναστηρίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Ραχών,
Πελασγίας, Λειανοκλαδίου, Λιβανάτων, Λάρυμνας και
Μαρτίνου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας.
27. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κρικέλλου και Αγίας Τρι−
άδος, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας.
28. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Γεωργίου, Χαιρώνει−
ας, Δαύλειας, Κυριακίου, Παραλίας Διστόμου, Θεσπιών,
Αγίου Ιωάννου, Ακραιφνίου και Πύλης, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Βοιωτίας.
29. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Στενής, Καθενών, Κονι−
στρών, Προκοπίου, Αγίας ΄Αννας, Ροβιών, Ωρεών, Γου−
βών, Αυλωναρίου και Κριεζών, της Αστυνομικής Διεύ−
θυνσης Ευβοίας.
30. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δεσφίνας, Αγίου Σπυρί−
δωνα, Γλυφάδας, Μοναστηρακίου και Πολυδρόσου, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας.
31. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κανδήλας, Αγίου Πέτρου
και Τυρού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας.
32. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κουτσοποδίου, Μύλων,
Σκοτεινής, Καρυάς, Νέας Επιδαύρου και Θερμησίας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας.
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33. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σοφικού, Χιλιομοδίου,
Αθικίων, Αρχαίας Κορίνθου, Ζευγολατείου, Βέλου, Κα−
λιάνων και Δερβενίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κορινθίας.
34. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μυστρά, Καστορείου, Σελ−
λασίας, Βρεσθένων, Γκοριτσάς, Παπαδιανίκων, Δαιμο−
νιάς, Νιάτων, Κυπαρισσίου, Γλυκόβρυσης, Κότρωνα και
Διρού (περιορισμένης χρονικής διάρκειας), της Αστυνο−
μικής Διεύθυνσης Λακωνίας.
35. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ΄Αριος, Κορυφασίου και
Διαβολιτσίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010
Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
Α΄

•

Έντυπη μορφή
225 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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