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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2−4967 (1)
 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικη−

τικών κυρώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 6 
του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως προστέθηκε με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 
(ΦΕΚ 100/Α/2007) κ.λπ. διατάξεις».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας−Ενέργειας−Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ 1982/Β/
9.10.2007) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και 
Γεώργιο Βλάχο».

7. Το άρθρο 14  παράγρ. 6 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/ 
2007) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το 
οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις». 

8. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Eλεγκτικές Υπηρεσίες – Φορείς επιβολής των 

διοικητικών κυρώσεων.

1. Για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6 του 
ν. 3475/1955 (Α΄ 353), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε, αναφορικά με την άσκηση χονδρικής πώλησης, 
προς λιανοπωλητές, νωπών αγροτικών προϊόντων και 
νωπών κρεάτων μέσα από τις Κεντρικές Αγορές, αρμό−
διες είναι οι κατωτέρω Υπηρεσίες, με τα εντεταλμένα 
ελεγκτικά τους όργανα: 

α) Οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β) Οι Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων της Χώρας.

2. Ως εντεταλμένα, κατά τις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 1, ελεγκτικά όργανα νοούνται: 

α) Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
όσον αφορά τις Κεντρικές Αγορές που λειτουργούν 
στον Ν. Αττικής 

β) Οι υπάλληλοι των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων Αττικής, όσον αφορά τις Κεντρικές Αγορές, που 
λειτουργούν στον Ν. Αττικής. 

γ) Οι υπάλληλοι των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων Χώρας (πλην Αττικής), όσον αφορά τις Κεντρι−
κές Αγορές, που λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις, που αναφέρονται στην 
παράγρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 (Α΄ 353), όπως 
προστέθηκε με την παράγρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 
3557/2007 (Α΄ 100) επιβάλλονται: 

α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για παραβάσεις, που τελούνται 
εντός της περιφέρειας του Ν. Αττικής, όπου λειτουργούν 
Κεντρικές Αγορές.
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β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κάθε περιφέ−
ρειας (πλην Ν. Αττικής) για παραβάσεις, που τελούνται 
εντός της περιφέρειάς του, όπου λειτουργούν Κεντρικές 
Αγορές. 

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών, που προΐστανται των 
ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 1 της παρούσας.

1. Ως αρμόδιες Υπηρεσίες, που προΐστανται των ελε−
γκτικών οργάνων του άρθρου 1 (παράγραφος 2) της 
παρούσας νοούνται: 

Α) Η Δ/νση Τιμών − Τροφίμων − Ποτών της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
όσον αφορά την Περιφέρεια του Νομού Αττικής, όπου 
λειτουργούν Κεντρικές Αγορές.

Β) Η αρμόδια υπηρεσία που εποπτεύει τα θέματα 
εμπορίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χώρας 
(πλην Νομού Αττικής) στην περιφέρεια της οποίας λει−
τουργούν Κεντρικές Αγορές.

2. Οι εν λόγω Υπηρεσίες, υποχρεούνται όπως, επί προ−
γραμματιζομένων καθημερινά αγορανομικών ελέγχων: 

α) Συγκροτούν ομάδες ελεγκτών, που κάθε μία θα 
αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους.

β) Εφοδιάζουν κάθε ομάδα ελεγκτών με την πράξη 
«ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία θα μνημονεύονται 
τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των ελεγκτών, οι λόγοι 
ελέγχου με την ένδειξη «εφαρμογή του ν. 3557/2007 
(άρθρο 14 παράγρ. 6)». Επισυνάπτεται υπόδειγμα της 
ανωτέρω εντολής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

γ) Στο τέλος της ανωτέρω εντολής τίθεται η ημερο−
μηνία έκδοσης και η υπογραφή του  προϊστάμενου της 
Υπηρεσίας.

δ) Εφοδιάζουν κάθε ομάδα ελεγκτών με την «ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. H εν λόγω 
έκθεση συντάσσεται σε δύο φύλλα, από τα οποία το ένα 
επιδίδεται στον ελεγχόμενο, το δε άλλο παραδίδεται 
από τους ελεγκτές στην Υπηρεσία τους.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των Eλεγκτικών Οργάνων του άρθρου 1 

της παρούσας 

1. Τα ελεγκτικά όργανα του άρθρου 1 της παρούσας 
είναι υποχρεωμένα να επιδεικνύουν σε κάθε ελεγχό−
μενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», εφόσον ο τελευταίος 
το ζητήσει.

2. Τα όργανα αυτά, εφόσον διαπιστώσουν τις ανωτέρω 
παραβάσεις συμπληρώνουν την έκθεση ελέγχου κατά 
τους ορισμούς του υποδείγματος και το αργότερο μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία άσκη−
σης του ελέγχου, υποβάλλουν την έκθεση αυτή στην 
προϊστάμενή τους Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται κατά 
περίπτωση στο άρθρο 2 της παρούσας.

− Η συμπλήρωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται αμέσως 
μετά τη διαπίστωση της παράβασης και πάντα μέσα 
στον χώρο του καταστήματος ή της επιχείρησης. 

3. Οι εκθέσεις των ελεγκτών θα είναι ορθώς συμπλη−
ρωμένες και κατά τέτοιο τρόπο τεκμηριωμένες ως 
προς τη διαπίστωση της παράβασης, έτσι ώστε να μη 
δημιουργούνται προβλήματα στην προϊστάμενή τους 
Υπηρεσία, που σύμφωνα με τα κατωτέρω θα συντάσ−
σει την σχετική εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς 

επιβολής του προστίμου του άρθρου 1 (παράγραφος 3) 
της παρούσας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών του άρθρου 2 της 

παρούσας 

1. Οι Υπηρεσίες  που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παρά−
γραφος 1) της παρούσας, ως προϊστάμενες αρχές των 
ελεγκτικών τους οργάνων, με βάση την έκθεση ελέγχου 
των οργάνων τους, προβαίνουν στην σύνταξη σχετικής 
εισήγησης, προς τους κατά περίπτωση αρμόδιους φο−
ρείς επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 1 
(παράγραφος 3) της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Η εισήγηση αυτή θα είναι απολύτως τεκμηριωμένη 
με τρόπο ώστε να δικαιολογείται μέσα απ’ αυτή η επι−
βολή των παραπάνω κυρώσεων.

3. Η όλη διαδικασία της ως άνω παραγράφου 1 θα 
έχει περατωθεί το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης 
της παράβασης. 

Άρθρο 5
Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τον ελεγχόμενο 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των Δια−
τάξεων του ν. 3557/2007 (άρθρο 14 παράγρ. 6), ο ελεγ−
χόμενος αντιμετωπίζει, πέρα των ποινικών κυρώσεων 
του άρθρου 31 του Αγοραν. Κώδικα  και τις κατωτέρω 
διοικητικές κυρώσεις.

1.α) Πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ που επιβάλλεται: 
α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται 
εντός της Περιφέρειας νομού Αττικής όπου λειτουργούν 
Κεντρικές Αγορές και 

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κάθε Περιφέ−
ρειας, (πλην νομού Αττικής), για παραβάσεις που τε−
λούνται εντός της περιφέρειάς του, όπου λειτουργούν 
Κεντρικές Αγορές. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται στο ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν εντός τριών (3) 
μηνών από την τέλεση της πρώτης παράβασης, τελε−
στούν, από το ίδιο πρόσωπο καθ’ υποτροπή,  περισ−
σότερες των δύο παραβάσεις και στο ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ, αν εντός έξι (6) μηνών από την 
τέλεση της πρώτης παράβασης τελεστούν από το ίδιο 
πρόσωπο καθ’ υποτροπή, περισσότερες των τεσσάρων 
(4) παραβάσεις.

1.β) Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, 
που επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου κατά περί−
πτωση Γενικού Γραμματέα,  προσωρινή, για διάστημα από 
δύο (2) έως έξι (6) μηνών, σε περίπτωση επιβολής προστί−
μου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή οριστική, σε περίπτωση 
επιβολής προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής των πιο πάνω 
διοικητικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον των 
αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τις κείμενες εκάστοτε 
διατάξεις. 

3. Ειδικότερα για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής 
κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου απαιτείται 
και προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλό−
μενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περί−
πτωση να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. 

Άρθρο 6
Διαδικασίες για την είσπραξη των προστίμων

1. Εφόσον ο ελεγχόμενος δεν ασκήσει προσφυγή κατά 
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τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 5 της 
παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες 
προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση του επιβληθέντος 
εξ ολοκλήρου χρηματικού προστίμου.

2. Εφόσον ο ελεγχόμενος ασκήσει το ένδικο μέσο της 
προσφυγής κατά της επιβολής προστίμου, αντίγραφο 
της οποίας καταθέτει στην αρμόδια κατά περίπτωση 
Υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, η εν λόγω Υπη−

ρεσία  κινεί τις διαδικασίες προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για 
βεβαίωση του 20% του επιβληθέντος χρηματικού προ−
στίμου και πάντως όχι μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ.

3. Τα χρηματικά πρόστιμα που ορίζονται στην πα−
ρούσα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) και τα οποία μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(Τίθεται η σφραγίδα                              συντασσόμενη κατ’ εφαρμογή
της Υπηρεσίας)                                της Απόφασης Α2- 4967/ 4.12.2007 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης

1. Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι (α)……………………….. και
(β)……………………. που υπηρετούν (γ)…………………….. που εδρεύει στην
(δ)…………………..οδός (ε)………………, κατόπιν της από (στ) …………… εντολής
της Υπηρεσίας μας, διενεργήσαμε σήμερα την (ζ) ………….. έλεγχο στην επιχείρηση (η)
…………….. χονδρεμπορίας (θ) ………………, που λειτουργεί στην (ι)………………..
οδός (ια) ………………και φέρει Α.Φ.Μ. (ιβ)………………..

2. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι με βάση εκδοθέντα τιμολόγια πώλησης υπ’ αριθμ. (ιγ)
……………. πώλησε χονδρικά σε λιανοπωλητές-πελάτες της (ιδ) ………………. κατά
παράβαση της σχετικής Νομοθεσίας που επιβάλλει την υποχρέωση, όπως η άσκηση
χονδρεμπορίας νωπών αγροτικών προϊόντων και νωπών κρεάτων διενεργείται μέσα από
τις Κεντρικές Αγορές.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
 (ιε)   …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
(Ονοματεπώνυμο)                                                                                     (Υπογραφή
(Υπογραφή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συμπληρώνονται με Χ τα τετράγωνα, κατά περίπτωση, που αφορούν την επιχείρηση:

(1) Ο έλεγχος έγινε παρουσία του εκμεταλλευτή □
(2) Ο έλέγχος έγινε απουσία του εκμεταλλευτή □

(3) Ο έλεγχος έγινε παρουσία υπαλλήλου □
(4) Άρνηση υπογραφής □
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ο ενδιαφερόμενος καλείται όπως προσκομίσει στην
Υπηρεσία των ελεγκτών αντίγραφο της προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Στα υπό στοιχεία (α) και (β) αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των ελεγκτών.
Στο υπό στοιχείο (γ) αναγράφεται η συγκεκριμένη Υπηρεσία όπου ανήκουν οι ελεγκτές.
Στο υπό στοιχείο (δ) αναγράφεται η πόλη και ο Δήμος όπου εδρεύει η Υπηρεσία.
Στο υπό στοιχείο (ε) αναγράφεται η οδός και ο αριθμός, όπου λειτουργεί η Υπηρεσία.
Στο υπό στοιχείο (στ) αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου της
Υπηρεσίας.
Στο υπό στοιχείο (ζ) αναγράφεται η ημερομηνία του ελέγχου.
Στο υπό στοιχείο (η) αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης αν αυτή είναι νομικό
πρόσωπο ή το όνομα-επώνυμο του εκμεταλλευτή αν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο.
Στο στοιχείο (θ) αναγράφεται κατά περίπτωση η ένδειξη «νωπών αγροτικών προϊόντων ή
νωπών κρεάτων».
Στο στοιχείο (ι) αναγράφεται η πόλη και ο δήμος όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Στο στοιχείο (ια) αναγράφεται η οδός και ο αριθμός, όπου λειτουργεί η επιχείρηση.
Στο στοιχείο (ιβ) αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης (ως νομικό πρόσωπο) ή Α.Φ.Μ.
του εκμεταλλευτή (ως φυσικό πρόσωπο).
Στο στοιχείο (ιγ) αναγράφονται ενδεικτικά μέχρι τέσσερα (4) τιμολόγια πώλησης του
ελεγχομένου προς λιανοπωλητές.
Στο στοιχείο (ιδ) αναγράφονται κατά περίπτωση τα πωληθέντα είδη (π.χ. νωπά φρούτα, νωπά
λαχανικά, νωπά κρέατα κ.λ.π.)
Στο στοιχείο (ιε) αναγράφονται οι όποιες απόψεις που διατυπώνει ο ελεγχόμενος ως
αιτιολόγηση για τη διαπιστωθείσα παράβαση. Αν αυτός δεν έχει κάτι να προσθέσει
σημειώνεται η ένδειξη «ΟΥΔΕΝ».

∗ Η παρούσα συντάσσεται εις διπλούν.
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Άρθρο 7
Ισχύς της παρούσας

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ για όλη την 
Χώρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ

                         ……………………………. 
(Τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας) ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συντασσόμενη κατ’ εφαρμογή της απόφασης Α2- 4967/4.12.2007 του Υφυπουργού
Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

1) …………………………………………………….. ο οποίος ορίζεται Επικεφαλής του
Κλιμακίου Ελέγχου.
2)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου
3475/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121/ 
Α΄/1978) και συμπληρώθηκε με το ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α΄/2007).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

        

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εντός δύο (2) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου θα υποβλη-
θεί η Έκθεση Ελέγχου με συνημμένα όλα τα αναφερόμενα σ’ αυτήν
στοιχεία.
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   Αριθμ. Φ2−3647 (2)
 Έγκριση ηλεκτρονικού καταγραφικού VEEDER ROOT 

EMR 3.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά Οργανα» ΦΕΚ 137/Α/1985.
2) Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 85/Α/1990).

3) Τα άρθρα 3, 7 και 8 του π.δ. 524/1978 «Περί κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατά−
ξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι 
του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». (ΦΕΚ 
112/Α/1978).

4) Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).

5) Το π.δ. 57/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/ Α/1996).

6) Τα άρθρα 26−29 της υπ’ αριθμ. Φ3−2587/78 υπουργι−
κής απόφασης «Περί κωδικοποιήσεως αποφάσεων επι 
των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/Β/1979), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1−15073/86 (ΦΕΚ 846/Β/1986) 
υπουργική απόφαση.

7) Την υπ’ αριθμ. Δ−15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο (ΦΕΚ 1982/
Β/2007).

8) Την υπ’ αριθμ. Β3−374/15.11.2007 απόφαση εξουσι−
οδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυ−
πουργού» (ΦΕΚ 2242/Β/2007).

9) Την από 2.11.2006 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΚΕΜ 
Α.Ε.» (Δαμβέργη 13 − Τ.Κ. 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ).

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία/λειτουργία στην Ελλάδα 
των ηλεκτρονικών καταγραφικών EMR 3 της εταιρεί−
ας VEEDER ROOT, που εισάγονται από την εταιρεία 
«ΟΛΚΑΜ Α.Ε.» (Δαμβέργη 13 − Περιστέρι Τ.Κ. 121 31).

2. Το καταγραφικό EMR 3, με τα παρελκόμενά του 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό όγκου και τιμής, 
διόρθωση θερμοκρασίας και ένδειξη ποσότητας υγρού 
καυσίμου που περνά μέσω ογκομετρητή.

3. Το καταγραφικό EMR 3 θα αντικαταστήσει μηχα−
νικά καταγραφικά που έφεραν ογκομετρητές υγρών 
καυσίμων βυτιοφόρων διαφόρων τύπων, με έγκριση 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ή έγκριση τύπου ΕΟΚ, και 
είναι κατασκευασμένοι από τις εταιρείες: 

Brooks Instruments, Dresser Europe, Faure Harman, 
Geosource, Isoil, Liquid Contols (Alpeco), Neptune 
Mesurements, Satam και Tokheim.

4. Οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί, από την Υπηρεσία 
μας, για μετρητές υγρών καυσίμων των παραπάνω εται−
ριών, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αντικατά−
σταση του μηχανικού καταγραφικού από το ηλεκτρονικό 
EMR 3.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 140340 (3)
    Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. Δ2/31826/23.12.1986 (ΦΕΚ 

932/Β΄) και Δ2/13558/30.12.1998 (ΦΕΚ 10/Β΄) υπουργι−
κών αποφάσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 και παρ. 12 του 

ν. 1566/1985 (167 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 17 του ν. 1586/1986 

(37/Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ2/31826/23.12.1986 υπουργική απόφα−

ση (ΦΕΚ 932/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ2/13558/30.12.1998 υπουργική από−

φαση (ΦΕΚ 10/Β΄).
5. Το γεγονός ότι δεν αυξάνονται οι οργανικές θέσεις 

του κλάδου ΠΕ18, ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας  που 
συστήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. Δ2/1295/13.1.1988 (ΦΕΚ 7/
τ. Β΄), Δ2/31929/19.12.1988 (ΦΕΚ 938/τ. Β΄), Δ2/7354/18.7.1990 
(ΦΕΚ 477/τ. Β΄), Δ2/19778/4.10.1991 (ΦΕΚ 892/τ. Β΄) και  
Δ2/9018/23.5.1995 (ΦΕΚ 469/τ. Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 236/9.8.2006  Γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας.

7. Τα υπ’ αριθμ. 6107/4−8−04/8.10.2004 και 6695/3−9−
04/8.10.2004 έγγραφα του Τμήματος Δευτεροβάθμιας 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου.

8. Την υπ’ αριθμ. 16/23.9.2004 Πράξη του Τμήματος 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου. 

9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσω−
πικό.

10. Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων 
του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επό−
μενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

I. Στην υπ’ αριθμ. Δ2/31826/23.12.1986 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 932/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επιφέ−
ρονται οι ακόλουθες αλλαγές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
16/23.9.2004 Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

Α. Στον κλάδο ΠΕ18, εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06, κο−
πτικής−ραπτικής, η οποία είχε ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 
Δ2/13558/30.12.1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 10/Β΄).

Β. 1. Στον κλάδο ΠΕ18, εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης ιδρύεται η ειδικότητα «Σχεδιασμός 
και Παραγωγή Ενδυμάτων». Τυπικά προσόντα διορισμού 
ορίζονται τα εξής: πτυχίο Τ.Ε.Ι.  του τμήματος Σχεδι−
ασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και πιστοποιητικό 
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η ειδικότητα 
συγχωνεύεται με την ειδικότητα ΠΕ18.20 − Κλωστοϋ−
φαντουργίας με την ονομασία «Κλωστοϋφαντουργία−
Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων».

Κώστας
Highlight
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2. Για το διορισμό στον παραπάνω κλάδο, κατά την 
μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), αντί του πιστοποιητικού παι−
δαγωγικής και διδακτικής  επάρκειας, γίνονται δεκτοί 
οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του ν. 2525/1997.

3. Για το διορισμό στον παραπάνω κλάδο έχουν εφαρ−
μογή και οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 14 
του ν. 1566/1985.

II. Στην υπ’ αριθμ. Δ2/31826/23.12.1986 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 932/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
επιφέρεται η παρακάτω αλλαγή: 

Στον κλάδο ΤΕ01 − Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, 
οι ειδικότητες ΤΕ01− Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01 − Κλω−
στοϋφαντουργίας ενοποιούνται και η νέα ενοποιημένη 
ειδικότητα φέρει την ονομασία: «Κοπτικής Ραπτικής – 
Κλωστοϋφαντουργίας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 139884/Δ4 (4)
    Κατανομή οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών δασκάλων 

και νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 12 του ν. 1566/1985 όπως τροπο−

ποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2817/2000 (78 Α΄) σε 
συνδυασμό με το άρθρο μόνο παρ. 2 του π.δ. 103/2004 
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά 
την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 70).

β) Τις διατάξεις των π.δ. 349/1992 (Α΄ 171) και 64/1993 
(Α΄ 28).

2. Την υπ’ αριθμ. 90401/Δ4/17.8.2007 (ΦΕΚ 1647 τ. Β΄/
17.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση νέων ορ−
γανικών θέσεων δασκάλων, νηπιαγωγών καθώς επίσης  
και εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας 
και Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Φ.Ε.Κ. 1944 τ. Β΄/1.10.2007).

4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 90401/Δ4/17.8.2007 
(Φ.Ε.Κ. 1647 τ. Β΄/17.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση  
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομίας και Οικονομικών οργανικές θέσεις δασκάλων 
και νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμο−
νται, σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
ακολούθως:

1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 479)
Οι 479 θέσεις κατανέμονται σε Διευθύνσεις Π.Ε. ως 

ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΛΕΣΒΟΥ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΛΕΣΒΟΥ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΣΑΜΟΥ 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΣΑΜΟΥ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΧΙΟΥ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΧΙΟΥ 2

2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 659)
Οι 659 θέσεις κατανέμονται σε Διευθύνσεις Π.Ε. ως 

ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 10
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 25

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΛΕΣΒΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΛΕΣΒΟΥ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΣΑΜΟΥ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΣΑΜΟΥ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΧΙΟΥ 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΧΙΟΥ 10
Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις που κατανέμονται με την 

εν λόγω απόφαση θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
καλύψουν ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν από τις νέες 
προτάσεις για μεταβολές των σχολικών μονάδων των 
αναφερόμενων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης για το σχολικό έτος 2008−2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ    
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