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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 306782
(1)
Έγκριση πιστώσεων για την ένταξη και πληρωμή ανει−
λημμένων υποχρεώσεων έτους 2008 για το μέτρο
131 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−
2013 (ΠΑΑ) – πρώην μέτρο 5.1 «Εφαρμογή και Τήρη−
ση Προτύπων − Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπρο−
βάτων».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 (A΄ 320) «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική,

κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποι−
ήθηκε από το ν. 1409/83 (Α΄ 199), το ν. 2512/1997 (Α΄ 138),
το ν. 2538/1997 και το ν. 2945/2001 (Α΄ 223).
δ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (A´ 70) και του
άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
ε) Του άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249Α) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
στ) Του άρθρου 39, παρ. 10 του ν. 2065/1992 περί κοι−
νών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωρ−
γίας για την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τον
κρατικό προϋπολογισμό (Α΄ 113).
ζ) Του άρθρου 22 παρ. 3 και του άρθρου 99 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247).
η) Του άρθρου 46 παρ. 4 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) με
το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμματισμού και
Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε «Διοικητικό
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».
2. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ
και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων
κανονισμών όπως αντικαταστάθηκε από τον υπ’ αριθμ.
Καν. 1783/2003.
3. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’
αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.
4. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου
για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής.
5. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.
όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 της Επιτροπής
για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται
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από τον υπ’ αριθμ. Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 και ιδίως το
άρθρο 4 παρ. 2.
7. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1968/2005 του Συμβουλίου για τη
Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.
8. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του υπ’
αριθμ. Καν (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφο−
ρά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την
πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης
της αγροτικής ανάπτυξης.
9. Τον υπ’ αριθμ. Καν. 885/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’
αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
10. Τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την
τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών
τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γε−
ωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
11. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6015/29.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013.
12. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανι−
σμού Πληρωμών» (Β΄ 1042).
13. Την υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός διαδι−
κασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
14. Την υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών
ενισχύσεων για την εφαρμογή και τήρηση προτύπων
(Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων) σε εκτέλεση
του Μέτρου 5.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)» (Β΄ 653).
15. Την υπ’ αριθμ. 283825/12.7.2006 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες
εφαρμογής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων
για την εφαρμογή και τήρηση προτύπων (Ηλεκτρονική
Σήμανση των αιγοπροβάτων) σε εκτέλεση του Μέτρου
5.1 του ΕΠΑΑ» (Β΄ 1066).
16. Την υπ’ αριθμ. 304881/10.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση πιστώσεων για την
πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου 5.1
«Εφαρμογή και Τήρηση Προτύπων − Ηλεκτρονική Σή−
μανση των αιγοπροβάτων» για το έτος 2007» (Β΄ 1247).
17. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.11.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «περί σύστασης
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών
του Γ΄ ΚΠΣ και θέσης ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο
Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1948).
19. Το υπ’ αριθμ. 80/5.1.2007 έγγραφο της Δ.Α. Ε.Π.Α.Α.
σχετικά με τη γνωστοποίηση έναρξης πληρωμών ανει−
λημμένων υποχρεώσεων.
20. Την υπ’ αριθμ. 367/28.3.2008 «Απόφαση ένταξης
πράξης Ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 131
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013
Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
21. Το γεγονός ότι:
α) θα πρέπει να συνεχίσουν οι πληρωμές των δικαι−
ούχων του μέτρου «εφαρμογή και τήρηση προτύπων −
Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων» κατά το τρέ−
χον έτος
β) σύμφωνα με το άρθρο 71 του υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ)
1698/05, μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του
ΕΓΤΑΑ εφόσον αυτή καταβάλλεται από οργανισμό πλη−
ρωμής (σύμφωνα με τον ν. 3508/2006 είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ)
μεταξύ 1.1.2007 και 31.12.2015 και μόνο όπου η δαπάνη
συμβαίνει για πράξεις που έχουν αποφασισθεί από τη
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ή υπό την ευθύνη της,
σε συμφωνία με τα κριτήρια επιλογής, που ορίζονται
αρμόδιες.
γ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του υπ’ αριθμ. Καν.
(ΕΚ) 1320/06 οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δεσμεύ−
σεις πολυετών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν κατά
την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο είναι επιλέξιμες στο
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματι−
σμού εφόσον πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και προ−
βλέπονται σε αυτό
δ) κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο το μέτρο 5.1
«εφαρμογή και τήρηση προτύπων − Ηλεκτρονική Σήμαν−
ση των αιγοπροβάτων» εφαρμόσθηκε στο πλαίσιο του
άξονα 5 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).
ε) από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού,
η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5323 του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ύψος και
ο τρόπος χρηματοδότησης του Μέτρου «Εφαρμογή και
Τήρηση Προτύπων – Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγο−
προβάτων» για το έτος 2008 από τον κρατικό προϋπο−
λογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις
που έχουν αναληφθεί την περίοδο προγραμματισμού
2000−2006 για το εν λόγω μέτρο, στο πλαίσιο του μέ−
τρου 5.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης 2000 – 2006 (Ε.Π.Α.Α) σε εφαρμογή της υπ’
αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 653) και της υπ’ αριθμ. Ε(2007)6015/29.11.2007 από−
φασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για
την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 και συγκεκρι−
μένα του Μέτρου 131 αυτού « Εκπλήρωση των προτύπων
με βάση την Κοινοτική νομοθεσία».
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2. Η χρηματοδότηση του μέτρου «Εφαρμογή και Τήρη−
ση Προτύπων − Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβά−
των» περιλαμβάνει την καταβολή των προβλεπόμενων
ενισχύσεων στους δικαιούχους που υπέγραψαν σύμβαση
για την ένταξη στο εν λόγω μέτρο μέχρι την 31.12.2006
και την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή
του μέτρου δαπανών.
3. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο μέτρο 131 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013
και σύμφωνα με την αντιστοίχιση:
Καν.
1257/99

Κ.Α. βάση
Καν. 817/05

Κατηγορία
Καν. 438/01

Άρθρο
21β, 21γ

κδ)

−

Άρθρο Κ.Α. βάση
Καν.
Καν.
1698/05 1698/05
Άρθρα
20)γ)i)
131
και 31

Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν οι κά−
τοχοι αιγοπροβάτων που κρίθηκαν δικαιούχοι μέχρι την
31.12.2006 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006
(Β΄ 653) απόφασής μας, όπως ισχύει, τηρούν τις συμ−
βατικές τους υποχρεώσεις και υπέβαλλαν εντός των
νόμιμων προθεσμιών αίτηση πληρωμής. Πέραν τούτου,
πρέπει να έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ, Μέτρο 131, με από−
φαση της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΠΑΑ ή υπό
την ευθύνη της σε συμφωνία με τα κριτήρια επιλογής,
που ορίζονται αρμοδίως. Στο πλαίσιο αυτό, υπό την
ευθύνη της ΔΑ του ΠΑΑ, αρμόδια για την έκδοση από−
φασης ένταξης, σύμφωνα με το Νόμο 3614/07, είναι η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΑ, όπως αυτή θα
έχει μετονομασθεί. Η διαδικασία ένταξης στο ΠΑΑ θα
είναι σύμφωνη με όσα σχετικά ορίζονται στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.
Άρθρο 3
Πληρωμή δικαιούχων
Τα δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής των δικαι−
ούχων του μέτρου «Εφαρμογή και Τήρηση Προτύπων −
Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων» σχετικά με
τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την πε−
ρίοδο προγραμματισμού 2007−2013 και ειδικότερα για το
έτος 2007 (πρώτο έτος εφαρμογής) καθορίζονται στην
υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινή υπουργική απόφα−
ση (Β΄ 653), στην υπ’ αριθμ. 283825/12.7.2006 υπουργική
απόφαση (Β΄1066) και στην υπ’ αριθμ. 120448/4.9.2007
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε συμφωνία πάντοτε με
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.
Άρθρο 4
Πιστώσεις – Τρόπος Χρηματοδότησης
1. Για τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων
καθώς και για τη διαχείριση του προγράμματος οικο−
νομικών ενισχύσεων για την Ηλεκτρονική Σήμανση των
αιγοπροβάτων, εγκρίνεται πίστωση ποσού 6.000.000 €
στον ΚΑΕ 5323 του Φ. 29/110 για το έτος 2008 σε εκτέλε−
ση της υπ’ αριθμ. 304881/10.7.2007 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1247).
2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
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3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την
εφαρμογή του Μέτρου 131 για την πληρωμή των δικαι−
ούχων ενταγμένων στο πρόγραμμα, που είναι 29.998.952
ευρώ βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωρ−
γικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ο οποίος χρηματοδοτείται
από τον Κ.Α.Ε 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Για το 2007 τα ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής στις
επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται σε 75% για τις περιφέρει−
ες του στόχου σύγκλισης, σε 85% για τις περιοχές των
μικρών νησιών Αιγαίου και σε 50 % για τις λοιπές πε−
ριφέρειες (Στερεάς Ελλάδας) και είναι συνολικά ύψους
21.261.462 ευρώ.
5. Δικαιούχος της Κοινοτικής Συμμετοχής έχει κα−
θορισθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό πού αντιστοι−
χεί στην κοινοτική συμμετοχή και καταβάλλεται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) θα μεταφέρεται στον λογαριασμό του Ελλη−
νικού Δημοσίου που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 5
Πιστώσεις για τις δαπάνες υλοποίησης του μέτρου
«Εφαρμογή και Τήρηση Προτύπων −
Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων στο πλαίσιο
του Μέτρου 131 του ΠΑΑ»
1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή
του Μέτρου 131 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρα−
τικό προϋπολογισμό του Φ. 29/110 ΚΑΕ 5323.
2. Από το ποσό των 6.000.000 € του άρθρου 4 παρ. 1
ανωτέρω, εγκρίνεται πίστωση ύψους 400.000 € για την
υλοποίηση του μέτρου, η οποία κατανέμεται ως εξής:
α) Για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπι−
κού των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων: 220.000 €.
β) Για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας εξοπλισμού,
αναλώσιμου και μόνιμου υλικού, των Δ/νσεων Κτηνιατρι−
κής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: 100.000 €.
γ) Για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας εξοπλισμού
της Δ/νσης Κ.ΑΦ.Ε. και προμήθειας συσκευών ανάγνω−
σης (readers) για τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων: 50.000 €.
δ) Για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπι−
κού της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε.: 15.000 €.
ε) Για την κάλυψη εξόδων προμήθειας αναλώσιμου
υλικού της Δ/νσης Πληροφορικής: 15.000 €.
3. Η κατανομή των πιστώσεων των περιπτώσεων α
και β της παραγράφου 2 ανωτέρω στις κατά τόπους
Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 6
Εξουσιοδοτικές και Τελικές Διατάξεις
1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθορί−
ζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και θα είναι σε συμφωνία με το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.
2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από
1.1.2008.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 20203/15639/666
(2)
Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων για το έτος
2008.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (Α΄
165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την
παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2606/1998 (Α΄ 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 49),
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982
(Α΄ 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111) «Ασφάλιση ομογενών, τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του
Ι.Κ.Α. και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων».
4. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των
συντάξεων για το τρέχον έτος.
5. Την υπ’ αριθμ. 118/110 Συν./13.5.2008 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων.
6. Την υπ’ αριθμ. 14187/216/6.6.2008 οικονομική έκθεση
της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού
του ανωτέρω Ταμείου, η οποία κατά το τρέχον έτος
υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 3.865.000 € πε−
ρίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0629,
αποφασίζουμε:
Οι καταβαλλόμενες από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων συντάξεις στους συνταξιούχους
του των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει
στο μέχρι 31.12.2007 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από
1.1.2008 κατά ποσοστό 3% επί του ποσού της σύνταξης
όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007, και από 1.10.2008
κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της σύνταξης όπως
θα έχει διαμορφωθεί την 30.09.2008.
Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα χορηγηθεί
και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από 1.1.2008 μέ−
χρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που η έναρξη
συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο εν λόγω χρονικό
διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008

Αριθμ. Φ.20123/17989/786

(3)

Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου
Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτι−
κών Εργασιών για το έτος 2008.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 66
του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του
ν. 2606/1998(Α, 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 49),
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982
(Α΄ 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111) «Ασφάλιση ομογενών, τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του
Ι.Κ.Α. και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων».
4. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των
συντάξεων για το τρέχον έτος.
5. Την υπ’ αριθμ, 193 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων
φαρμακευτικών Εργασιών που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ.
3827/28.5.2008 συνεδρίαση του.
6. Την υπ’ αριθμ. 15742/248/4.7.2008 οικονομική έκθεση
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού
του ανωτέρω Ταμείου, η οποία κατά το τρέχον έτος
υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 1.333.000,00 €
περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ
0629, 0636 και 0637, αποφασίζουμε:
Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Επικουρικής Ασφα−
λίσεως Υπαλλήλων φαρμακευτικών Εργασιών συντάξεις
στους συνταξιούχους του, των οποίων το συνταξιο−
δοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2007 χρονικό
διάστημα, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3%
επί του ποσού της σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί
την 31.12.2007, και από 1.10.2008 κατά ποσοστό 2% επί
του ποσού της σύνταξης όπως θα έχει διαμορφωθεί
την 30.9.2008. Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα
χορηγηθεί και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από
1.1.2008 μέχρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που
η έναρξη συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο εν λόγω
χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Μ 3614.1/07/2008
(4)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση Κανονισμού Εισαγωγής
Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπο−
ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις
τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων
ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178 Α΄) όπως αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/2006
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
75 Α΄), το οποίο αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσε−
ων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄).
β) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΠΘ−ΥΕΝΑΝΠ Μ 3614.1/02/2008/
28.3.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Κύρωση Κα−
νονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)» (ΦΕΚ 584 Β΄/
4.4.2008).
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 (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ) Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε τον συνημμένο,
εις το προοίμιο της παρούσης (1β) κοινής υπουργικής
απόφασης, Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/σπου−
δαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
ως ακολούθως:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισα−
κτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφι−
οι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου
2 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του
άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:
2.1. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου
και Εθνικής Αντίστασης.
2.2. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής
περιόδου.
2.3. Τέκνα πολυτέκνων.
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β) Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέ−
ων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι
οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγονται
στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν.
380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το
ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.»
β) Οι παρ. 3.1 και 3.2 της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικα−
θίστανται ως εξής:
«3.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των
ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου (2) δεν
καλύπτεται, τότε τα κενά των θέσεων μεταφέρονται
στις αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες της αμέσως επό−
μενης Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
3.2. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων στις
ειδικές κατηγορίες της τελευταίας Γενικής Υποκατη−
γορίας, εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η
διαδικασία επαναλαμβάνεται από την Πρώτη Γενική
Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο.»
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες που εμπί−
πτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008 πρέπει
να καταθέτουν και τα εξής δικαιολογητικά, ανάλογα με
την περίπτωση στην οποία υπάγονται:
• Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή
• Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή
• Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελ−
λάδος (με τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο») ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή
της Κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων
η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τον νόμο
κτήση της ιδιότητας του τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά
(περίπτωση (β) του άρθρου 1 του ν. 380/ 1976 όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008).»
δ) Η παράγραφος 2.2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.2. των κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 3.»
ε) Το εντός της παρενθέσεως κείμενο της παρ. 3.2.5
του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «(υποψηφίων γενι−
κής βαθμολογικής επιλογής και υποψηφίων των ειδικών
κατηγοριών του ν. 380/1976, όπως τροποποιήθηκε με
τους νόμους 3454/2006 και 3667/2008).»
στ) Τα υποδείγματα αιτήσεων υποψηφίων «Α», «Α1» και
«Α2» των σελίδων 7192, 7193 και 7194 αντίστοιχα αντικα−
θίστανται από τα συνημμένα στην παρούσα αντίστοιχα
υποδείγματα «Α», «Α1» και «Α2».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1=ΑΝΔΡΑΣ , 2=ΓΥΝΑΙΚΑ

Νο.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ

2. Όπου υπάρχει (*) συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

1. Σε περίπτωση εγγραφής μου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/
αποκτήσει εντός μηνός αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική
χρήση.

(Χρονολογία)…………………………………
Ο Παραλήπτης Δικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.

Βεβαιούται
Το έτος γέννησης και ο αριθμός Μητρώου ή Δημοτολογίου σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας του.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΥΛΟ (*)
ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α»
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (εις διπλούν)

ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΗΠΕΙΡΟΥ
***
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
*
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΚΥΜΗΣ
*
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
*
ΣΥΡΟΥ
*
ΥΔΡΑΣ
*
ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΧΙΟΥ
*

Σ. Π.(1)

(Δηλώνεται η σειρά προτίμησης της
ειδικότητας (1) ή (2))

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η ΑΙΤ……..

Ημερομηνία έως

…………………………………..

Ημερομηνία από

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συντελεστής θαλ.
Υπηρεσίας *

Σύνολο ημερών
Θαλ. Υπηρεσίας *

(2)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών η
Γνωμάτευση θα αναγράφει: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α) Τίτλο Απόλυσης Λυκείου ή ΤΕΕ
β) Γνωμάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ(2)
γ) Τίτλος/Πιστοπ. ΚΑΛΗΣ/ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ/ΑΡΙΣΤΗΣ γνώσης Αγγλικής
ε) Υ.Δ.Ν. 1599/86 για εξέταση στην Κολύμβηση
στ) Ειδικά πιστοποιητικά Ν. 380/76 – Ν. 3454/2006 – Ν. 3667/2008
ζ) Πιστοποιητικό ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ – Δ (εάν υπάρχει)

Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά

Σειρά Προτίμησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί και τις δύο
ειδικότητες δηλώνονται Σχολές με σειρά προτίμησης του Υποψηφίου ανά
ειδικότητα. (β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί μόνο τη μία ειδικότητα
δηλώνονται Σχολές αυτής της ειδικότητας με σειρά προτίμησης του Υποψηφίου.
(*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες.
(**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.
(***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.

(1)

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Α/Α

Επιθυμώ να φοιτήσω σε μία ΑΕΝ ειδικότητας
Πλοιάρχων ή Μηχανικών από τις παρακάτω
που αναγράφονται κατά την εξής σειρά
προτίμησης μου

ΠΡΟΣ : ΑΕΝ ………………………

*

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Τμηματάρχης ΔΕΚΝ Β΄

Πειραιάς …………………….2008

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συντελεστής
*
Γνώσης Αγγλικής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

( 1 όταν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής ή
2 όταν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ.
(α) του άρθρου 1 του Ν. 380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (πολύτεκνοι, κλπ.) ή
3 όταν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ.
(β) του άρθρου 1 του Ν. 380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (τρίτεκνοι)

Γενικός Βαθμός
Απόλυσης

(2)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(2) *

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νο :*

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ

20696
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (ΓΣ) εάν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής
(7Α) εάν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (α) του
άρθρου 1 του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(πολύτεκνοι, κλπ.)
(7Β) εάν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (β) του
άρθρου 1 του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(τρίτεκνοι)

1=ΑΝΔΡΑΣ , 2=ΓΥΝΑΙΚΑ

2. Όπου υπάρχει (*) συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

1. Σε περίπτωση εγγραφής μου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/
αποκτήσει εντός μηνός αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική
χρήση.

(Χρονολογία)…………………………………
Ο Παραλήπτης Δικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.

Βεβαιούται
Το έτος γέννησης και ο αριθμός Μητρώου ή Δημοτολογίου σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας του.

(1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΥΛΟ (*)
ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α1»
ΑΙΤΗΣΗ
Νο.*
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (εις διπλούν)
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ : ΝΑΙ
ΟΧΙ
)
ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΗΠΕΙΡΟΥ
***
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
*
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΚΥΜΗΣ
*
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
*
ΣΥΡΟΥ
*
ΥΔΡΑΣ
*
ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΧΙΟΥ
*

Σ. Π.(2)

Ο/Η ΑΙΤ……..
…………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ

(α) Φωτοτυπία Δελτίου Εξεταζόμενου
(β) Γνωμάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(3)
(γ) Υ.Δ.Ν. 1599/86 για εξέταση στην Κολύμβηση
(δ) Πιστοποιητικό Ν.380/76-Ν.3454/06-Ν.3667/08
(ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δ.Α.Τ.
(3)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει όλες τις Σχολές Πλοιάρχων και
Μηχανικών η Γνωμάτευση θα αναγράφει : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά

(*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες.
(**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.
(***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.

1
2
3
4
(2)
Σειρά Προτίμησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί
και τις δύο ειδικότητες δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές με
σειρά προτίμησης του Υποψηφίου ανά ειδικότητα. (β) Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος επιθυμεί μόνο τη μία ειδικότητα δηλώνονται υποχρεωτικά
όλες οι Σχολές αυτής της ειδικότητας με σειρά προτίμησης του Υποψηφίου.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Α/Α

Επιθυμώ να φοιτήσω σε μία ΑΕΝ ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών
από τις παρακάτω που αναγράφονται κατά την εξής σειρά προτίμησης μου

ΠΡΟΣ : ΑΕΝ ………………………

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Τμηματάρχης ΔΕΚΝ Β΄

Πειραιάς …………………….2008

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (*)

Νο :*

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20697

*02014402207080008*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (ΓΣ) εάν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής
(7Α) εάν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (α) του
άρθρου 1 του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(πολύτεκνοι, κλπ.)
(7Β) εάν ο υποψήφιος εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (β) του
άρθρου 1 του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(τρίτεκνοι)

1=ΑΝΔΡΑΣ , 2=ΓΥΝΑΙΚΑ

)

Νο.*

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

2. Όπου υπάρχει (*) συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

1. Σε περίπτωση εγγραφής μου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/
αποκτήσει εντός μηνός αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική
χρήση.

(Χρονολογία)…………………………………
Ο Παραλήπτης Δικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.

Βεβαιούται
Το έτος γέννησης και ο αριθμός Μητρώου ή Δημοτολογίου σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας του.

(1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΥΛΟ (*)
ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α2»
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Τ.Ε.Ε. (εις διπλούν)
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ : ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΗΠΕΙΡΟΥ
***
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
*
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΚΥΜΗΣ
*
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
*
ΣΥΡΟΥ
*
ΥΔΡΑΣ
*
ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
**
ΚΡΗΤΗΣ
***
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
***
ΧΙΟΥ
*

Σ. Π.(2)

Ο/Η ΑΙΤ……..
…………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ

(α) Φωτοτυπία Μηχανογραφικού Δελτίου
(β) Γνωμάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(3)
(γ) Υ.Δ.Ν. 1599/86 για εξέταση στην Κολύμβηση
(δ) Πιστοποιητικό Ν.380/76-Ν.3454/06-Ν.3667/08
(ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δ.Α.Τ.
(3)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει όλες τις Σχολές Πλοιάρχων και
Μηχανικών η Γνωμάτευση θα αναγράφει: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά

(*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες.
(**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.
(***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες.

1
2
3
4
(2)
Σειρά Προτίμησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί
και τις δύο ειδικότητες δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές με
σειρά προτίμησης του Υποψηφίου ανά ειδικότητας. (β) Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος επιθυμεί μόνο τη μία ειδικότητα δηλώνονται υποχρεωτικά
όλες οι Σχολές αυτής της ειδικότητας με σειρά προτίμησης του Υποψηφίου.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Α/Α

Επιθυμώ να φοιτήσω σε μία ΑΕΝ ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών
από τις παρακάτω που αναγράφονται κατά την εξής σειρά προτίμησης μου

ΠΡΟΣ : ΑΕΝ ………………………

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Τμηματάρχης ΔΕΚΝ Β΄

Πειραιάς …………………….2008

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (*)

Νο :*

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ

20698
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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