
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών 
του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019.

2 Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών 
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 
2019.

3 Αποζημίωση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπο-
νίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης για την Πρακτική Άσκηση 
το καλοκαίρι του 2019.

4 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-
29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των 
εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκι-
νήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Z1/93543 (1)
Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτη-

τών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής 

Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημο-

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδη-

μαϊκό έτος 2018-2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

και άλλες διατάξεις» (56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 71 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (167 Α΄) 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του 
ν. 2327/1995 (156 Α΄).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελω-
νιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» 
και του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (206 Α΄) «Δευτε-
ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (128 Α΄).

4. Το άρθρο 15 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) «Θέματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 59 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) «Ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
στα Α.Ε.Ι.».

6. Τα άρθρα 66 και 77 του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.».

7. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (232 Α΄), όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (57 Α΄) και ισχύει.

9. Το π.δ. 132/2017 (160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (145 Α΄), ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

14. Tο π.δ. 22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Τη με αριθμό Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Τη με αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (213 Β΄).

17. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
από την αριθμ. 9/31.5.2017 Συνέλευση και δημοσιευμένο 
στον Οδηγό Σπουδών του εν λόγω Τμήματος.

18. Τη με αριθμ. 63/10/7.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΒ846ΨΖΥ1-
41Δ) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου 
υπουργικής απόφασης για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής 
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και τη με αριθμ. 
31/15/27.2.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Υ346ΨΖΥ1-7ΨΟ) απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδίου Ιδρύματος για την 
έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης και πληρω-
μών δαπανών (Θέμα Β3-Οικονομικά).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δεκαέξι χιλιάδων 
επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσά-
ρων λεπτών (16.789,64 €) για την αποζημίωση και την 
ασφάλεια των ασκούμενων φοιτητών. Το ως άνω ποσό 
θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2019 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον οποίο 
υπάρχει εγγεγραμμένη και δεσμευμένη πίστωση, σύμ-
φωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 31/15/27.2.2019 (Α/Α 68, 
ΑΔΑ: ΨΞ6Χ46ΨΖΥ1-0Ε4 και 57/7/4.12.2018/2.1.2019 
(Α/Α 69, ΑΔΑ: ΩΨΙ146ΨΖΥ1-Φ0Δ) αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης του ιδίου Ιδρύματος.

20. Τη με αριθμό Φ.1/Γ/174/63588/Β1/19.4.2019 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε σε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) 
τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστη-
μών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, ως εξής:

• Ογδόντα (80 x 58,70 = 4,696,00 €) φοιτητές του ΣΤ΄ 
εξαμήνου, στις δασικές εγκαταστάσεις του δασικού 
χωριού Ελατιάς του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού 
Νέστου (αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας) το μήνα 
Αύγουστο 2019.

• Ογδόντα δύο (82 x 58,70 = 4.813,40) φοιτητές του 
Η΄ εξαμήνου, στις δασικές εγκαταστάσεις του δασικού 
χωριού Ελατιάς του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού 
Νέστου (αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας) το μήνα 
Ιούλιο 2019.

• Ογδόντα δύο (82 x 58,70 = 4.813,40) φοιτητές του Η΄ 
εξαμήνου, σε Δασαρχεία και λοιπές Δασικές Υπηρεσίες 
το μήνα Αύγουστο 2019.

Σύνολο: 14.322,80 €
2. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε ένα (1) 

μήνα, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ Ευρώ 
και εβδομήντα λεπτά (58,70 €) μηνιαίως, ανά φοιτητή.

3. Η εργοδοτική εισφορά 1 % για την ασφάλιση των 
διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) φοιτητών του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οι 
οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση προκα-
λεί δαπάνη δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι Ευρώ 
και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (244 Χ 10,11 = 2.466,84 €).

4. Η αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των φοι-
τητών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Εξ. 0429 και 
Κ.Α.Εξ. 0561) του έτους 2019 του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη και 
δεσμευμένη πίστωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Z1/93549 (2)
Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτη-
τών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαί-
ρι του 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄) 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του 
ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄).

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτε-
λωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και 
του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτε-
ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».
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3. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄).

4. Του άρθρου 15 του ν .3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) «Θέμα-
τα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 59 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών στα Α.Ε.Ι.».

6. Των άρθρων 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.».

7. Της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 ( ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄) και ισχύει.

9. Toυ άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Tου π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού......και Τουρι-
σμού».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

15. Το π.δ. 132/2017 (160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».

16. Τη με αριθμό Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

17. Τη με αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (ΦΕΚ 213 Β΄).

18. Το με αριθμ. πρωτ. 1887/4.4.2019 έγγραφο του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με το οποίο διαβιβάσθηκαν στο ΥΠΠΕΘ τα με αριθμ. 
πρωτ. 20645/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΦΙ246Ψ8ΧΒ-ΜΛΘ) και 
6355/7.3.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΑ046Ψ8ΧΒ-ΞΣ7) έγγραφα της 
Γραμματείας της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 
20467/7.3.2019 (ΑΔΑ: ΨΚΘΚ46Ψ8ΧΒ-8ΞΦ) απόφαση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου 
Πανεπιστημίου, με τα οποία αποφασίστηκε η πραγμα-
τοποίηση της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του 
Τμήματος Δασολογίας, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο του 2019, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για 
την σχετική αποζημίωση, καθώς και η πληρωμή των αντί-
στοιχων εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο 

έτος, των δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος Δασολο-
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

19. Τη με αριθμό Φ.1/Γ/165/58149/Β1/12.4.2019 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών 
(34.060,95 €) για την αποζημίωση των δικαιούχων φοι-
τητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική 
άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2019, 
καθώς και την πληρωμή των αντίστοιχων εργοδοτικών 
εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο τακτικό 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τη με αριθμό πρωτ. 20467/7.3.2019 (ΑΔΑ: ΨΚΘΚ46Ψ8ΧΒ-
8ΞΦ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121.ΔΓ.05.Α και 0561), αποφασί-
ζουμε:

Ορίζουμε σε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) 
τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) μήνα, τον Ιούλιο ή 
Αύγουστο του έτους 2019, ως εξής:

• 120 φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Ταξιάρχη του Ν. Χαλικιδικής τον Ιούλιο του έτους 2019 
(120 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 8.257,2 €).

• 125 φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Αύγουστο του έτους 
2019 (125 x 68,81 (58,70 + 10,11) = 8.601,25 €).

• 125 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Ιούλιο του 2019 (125 x 
68,81 (58,70 + 10,11) = 8.601,25 €).

• 125 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιή-
σουν πρακτική άσκηση σε Δασαρχεία τον Αύγουστο του 
2019 (125 x 68,81 (58,70 + 10,11) = 8.601,25 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. Z1/93537 (3)
Αποζημίωση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπο-

νίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυ-

σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης για την Πρακτική Άσκηση 

το καλοκαίρι του 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 
1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ 156 Α΄).

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτε-
λωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και 
του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτε-
ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄).

4. Του άρθρου 15 του ν .3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) «Θέμα-
τα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Των άρθρων 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.»

6. Της περ. β της παρ.1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

7. Toυ άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

8. Tου π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.....και Τουρι-
σμού».

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ισχύει.

10. Tου π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

12. Tο π.δ. 22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

13. Τη με αριθμό Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

14. Τη με αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (ΦΕΚ 213 Β΄).

15. Το με αριθμ. πρωτ. 1304/26.3.2019 έγγραφο της 
Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
πονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το οποίο 
διαβιβάσθηκαν:

α) Το με αριθμ. πρωτ. 13786/7.3.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΩ5746Ψ8ΧΒ-72Ν) έγγραφο της Γραμματείας της Συ-
γκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, αναφορικά με την απόφασή της για την έγκριση της 
αποζημίωσης των δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ασκήσουν πρακτική το 
θέρος του έτους 2019 και την πληρωμή των αντίστοιχων 
εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

β) Το με αριθμ. 20647/8.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΣΘ46Ψ8ΧΒ-
4Λ4) έγγραφο της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης προς τη Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
- Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού του Ιδρύ-
ματος, αναφορικά με την απόφασή της για την έγκριση 
της δαπάνης με τίτλο: «Αποζημίωση πρακτικής άσκησης 
φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας κατά το θέρος 2019 
καθώς και την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών στον 
ΕΦΚΑ», καθώς και την πίστωση του ποσού των πενήντα 
τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και πενή-
ντα οκτώ λεπτών (53.767,58 €) από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2019.

16. Τη με αριθμό Φ.1/Γ/167/58778/Β1/15.4.2019 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα τριών χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών 
(53.767,58 €) για την αποζημίωση των δικαιούχων φοι-
τητών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα 
ασκήσουν πρακτική το θέρος του έτους 2019 και την 
πληρωμή των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στον 
ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο τακτι-
κό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμ-
φωνα με την με αριθμό πρωτ. 20469/7.3.2019 (ΑΔΑ:
ΩΕΑΤ46Ψ8ΧΒ-ΨΥΦ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

1) Ορίζουμε σε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) τους 
φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, που θα πραγματοποιήσουν δίμηνη πρακτική 
άσκηση το καλοκαίρι του 2019 (κατά τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο) στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε διάφορες Διευθύνσεις 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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(Δ/νσεις Περιφερειακών Ενοτήτων, Νομικά Πρόσωπα 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων), καθώς και σε επιχειρήσεις του 
Ιδιωτικού Τομέα (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του 
ν. 1256/1982).

2) Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε δύο 
(2) μήνες, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα εννέα 
ευρώ (59 €) μηνιαίως ανά φοιτητή.

3) Η δαπάνη που προκαλείται συνολικά ανέρχεται στις 
πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ 
και πενήντα οκτώ λεπτών (53.767,58 €), είναι εγκεκρι-
μένη και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2019 του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121.ΔΓ.05.Α και 0561 ΕΦΚΑ 
Πανεπιστημίου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ.Γ4/46264/2389 (4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-

29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των 

εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο-

κινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το 

ν. 2696/1999 (Α΄ 57),
β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) 

«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδι-
κοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ε. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. του π.δ. 23/2019 (Α΄ 28) Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών, υπουργών και Υπουργών,

ζ. της υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ459 (ΦΕΚ Β΄ 1019) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο 
Μωραΐτη»,

η. του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

θ. του άρθρου 6 και του μέρους 9 του παραρτήμα-
τος Ι.1 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ5/22039/2825/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2915), «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύ-
νων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρ-
μόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις 
Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 
2016/2309 της Επιτροπής.», όπως ισχύει,

ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της 
διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλο-
φορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 
Β΄ 1318).

2. Την ανάγκη να οριστούν περιορισμοί στη χρήση 
των κυκλοφορούντων βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκι-
νήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, κατηγορίας Ν1 με 
χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερης ή ίσης των χιλίων 
(1000) λίτρων.

3. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την ταξινό-
μηση οχημάτων που εμπίπτουν στον ορισμό της κινητής 
μονάδας παρασκευής εκρηκτικών “MEMU”.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α΄ της απόφασης ΣΤ-29900/77 

(ΦΕΚ Β΄ 1318) όπως προστέθηκε με την απόφαση 
76389/3344/00/01 (ΦΕΚ Β΄ 254) αναριθμείται σε 4Α και 
η περ. β) αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε μεταχειρισμένα οχήματα που είναι εφοδιασμέ-
να με ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης ADR από τη χώρα 
της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, με την 
προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της 
οικείας Περιφέρειας, του πιστοποιητικού αυτού επικυρω-
μένου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης (apostille) ή 
την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή κατά περίπτωση, 
και της ξένης άδειας κυκλοφορίας τους. Στην περίπτωση 
βυτιοφόρου οχήματος ή οχήματος συστοιχίας δοχείων, 
απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση αντιγράφου του 
αρχείου της δεξαμενής με τα πιστοποιητικά έγκρισης 
τύπου, αρχικής επιθεώρησης και τυχόν περιοδικών, εν-
διάμεσων και έκτακτων επιθεωρήσεων.».

Άρθρο 2
Στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 

1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγρα-
φος 6 ως εξής:
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«6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυ-
τιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυ-
νων εμπορευμάτων της παρ.4Α του παρόντος άρθρου 
είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτά διαθέτουν δεξαμενή 
χωρητικότητας μεγαλύτερης των χιλίων (1000) λίτρων. 
Ειδικά τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς 
υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη 
ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, επιτρέπεται να συνε-
χίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διε-
νέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου 
κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρε-
λαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή 
και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών 
κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων 
του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση 
«ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤ 1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πι-
στοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμέ-
νους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, 
σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία ανα-
γνωρισμένο εργαστήριο.

Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται σε 
επιθεώρηση από φορείς διενέργειας περιοδικών επι-
θεωρήσεων ADR, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 32591/3257/2001 (Β΄ 703), κάθε 
τρία (3) έτη. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσω-
τερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το 
πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά 
το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών.».

H ύπαρξη της παρατήρησης της παρούσας παραγρά-
φου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και 
η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το 
οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε 
κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο ελέγχεται από το διε-
νεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της 
παρατήρησης και έλλειψης ή λήξη της ισχύος του πρα-
κτικού επιθεώρησης της δεξαμενής σημειώνεται σοβαρή 
έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του 
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Άρθρο 3
Στο τέλος του κεφαλαίου ΙΔ΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 

1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθενται νέες παρά-
γραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Για την έκδοση από την αρμόδια Δ/νση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, έγκρισης τύπου 
μεμονωμένου οχήματος ADR το οποίο εμπίπτει στον 
ορισμό της κινητής μονάδας παρασκευής εκρηκτικών 
“MEMU” του κεφ. 1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ5/22039/2825/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2915) (Συμφωνία ADR) 
όπως ισχύει, απαιτούνται τα εξής:

α) έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήμα-
τος σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46 που έχει εκδοθεί 
από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών,

β) πρακτικό δοκιμής του πλήρους οχήματος από τον 
εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
72411/3149/00 (ΦΕΚ Β΄ 2001), φορέα ελέγχου στο οποίο 
βεβαιώνεται ότι το όχημα προς ταξινόμηση πληροί τις 
διατάξεις της Συμφωνίας ADR, όπως ισχύει. Στο πρακτικό 
αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία 
του ιδιοκτήτη του οχήματος, τα στοιχεία κάθε επιμέρους 
υπερκατασκευής η οποία βρίσκεται επί του οχήματος 
(όπως δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια ή ειδικά διαμε-
ρίσματα), τα αποτελέσματα των ελέγχων στις υπερκατα-
σκευές, οι μεταφερόμενες ύλες ανά υπερκατασκευή και 
οι προδιαγραφές τις οποίες πληροί το όχημα σύμφωνα 
με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR όπως ισχύει.

5. Για την έκδοση του πρακτικού δοκιμής του πλήρους 
ή ολοκληρωμένου οχήματος, υποβάλλονται στον φορέα 
τα εξής:

α) εγκρίσεις και πιστοποιητικά που αφορούν το όχημα 
βάση και το σύνολο των υπερκατασκευών που αναφέρο-
νται στο μέρος 9 και στο κεφ. 6.12 της Συμφωνίας ADR 
αντίστοιχα, από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς της χώρας 
κατασκευής τους, επικυρωμένα σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Χάγης (apostille) ή την αρμόδια ελληνική προξενική 
αρχή κατά περίπτωση,

β) μεμονωμένη έγκριση ολοκληρωμένου οχήματος 
ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με 
την Οδηγία 2007/46, που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Τε-
χνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών,

γ) σχεδιάγραμμα Α3 σε κλίμακα 1:50 του οχήματος και 
τεχνική περιγραφή στην οποία αναφέρονται λεπτομε-
ρώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλήρους οχήματος 
σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR, υπογεγραμ-
μένα από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μη-
χανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας 
ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανι-
κό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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*02024482106190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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