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1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/τ.
Α΄/1990), όπως ισχύει.

2 Κατανομή προσωπικού έτους 2017.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 456/5861/18.1.2012 
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Λήψη των πρόσθετων μέτρων 
που απαιτούνται για τον έλεγχο του επιβλαβούς 
οργανισμού Synchytrium endobioticum Schilb. 
και την παρεμπόδιση της διασποράς του στη 
χώρα (Β΄ 159).

4 Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ναυπακτίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνι-

κής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/τ.

Α΄/1990), όπως ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012).

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/τ.Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε-
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

4. Το υπ’ αριθμ.Φ.471.11/72/340098/Σ.1259/1.9.2017 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας. 

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ της Ζαφείρη Μαριάν-
νας του Κων/νου, σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού, ειδικότητας Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/1990), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

(2)
Κατανομή προσωπικού έτους 2017.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ-

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
τ.Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012).

2. To π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων»

3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(ΦΕΚ 323/τ.Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής 
προσωπικού,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016),
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/οικ.30936/2-12-2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και τα σχετικά έγγραφα 

των υπηρεσιών για την ύπαρξη κενών θέσεων,
7. Το υπ’  αριθμ. Δ9/Α/15776/7579/3-8-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, απο-
φασίζουμε:

Την κατανομή τεσσάρων (4) ατόμων, ως εξής:
- Τρία (3) άτομα, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΕΠ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
του Δημητρίου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 245/Γ/2010 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
του Λάμπρου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 245/Γ/2010 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Γεωργίου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 245/Γ/2010 ΚΥ

Β. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 του ν. 4369/2016 ( ΦΕΚ 33/Α΄/27-02-2016).
- ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, σε θέση κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ βάσει του 245/Γ/2010 

ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων στο ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. 10417/101043 (3)
    Τροποποίηση της αριθμ. 456/5861/18.1.2012 από-

φασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Λήψη των πρόσθετων μέτρων που απαι-

τούνται για τον έλεγχο του επιβλαβούς οργανισμού 

Synchytrium endobioticum Schilb. και την παρε-

μπόδιση της διασποράς του στη χώρα (Β΄ 159). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως 

και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών 
και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» 
(Α΄ 155).

β) Του άρθρου 2 του π.δ. 411/1980 «Περί ορισμού 
ασθενειών και εχθρών τινων των φυτών ως υποχρεωτι-
κώς καταπολεμητέων » (Α΄ 112).

γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 365/2002 
«Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κρά-
τος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο 
κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών 
για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλω-
σής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2000/29/Ε.Κ. του Συμβουλίου και των Οδηγιών 
92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/
ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτρο-
πής» (Α΄ 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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» (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

3. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β΄ 3903).

4. Την αριθμ. 259959/10-4-1984 απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Γεωργίας «Μέτρα για την καταπολέμηση του χυτριδίου 
του σαρκώδους (Synchyrtium endobioticum Schilb)» 
(Β΄ 260).

5. Το γεγονός ότι από τις ποικιλίες πατάτας που αξιο-
λογήθηκαν ως προς την ανθεκτικότητά τους στις μολύν-
σεις του παθότυπου 18(Τ1) του επιβλαβούς οργανισμού 
καραντίνας Synchytrium endobioticum στα πλαίσια του 
ερευνητικού έργου: «Προσδιορισμός των ανθεκτικών 
ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού 
Synchytrium endobioticum για το έτος 2013 με δικαίωμα 
προαίρεσης για τα έτη 2014 και 2015», που χρηματο-
δοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και υλοποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπα-
θολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Δράμας, 
δύο μόνο ποικιλίες πατάτας, ήτοι οι ποικιλίες Kuba και 
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Gandawa, εμφάνισαν ανθεκτικότητα στις μολύνσεις του 
παθότυπου 18(Τ1) του επιβλαβούς οργανισμού καραντί-
νας Synchytrium endobioticum και δεν ενέχουν κίνδυνο 
για πρόκληση δευτερογενών μολύνσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 259959/1984.

6. Το γεγονός ύπαρξης υψηλού κινδύνου διασποράς 
του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας S. endobioticum 
σε άλλες αμόλυντες περιοχές και της ανάγκης θέσπισης 
και εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων διαχείρισης του 
προϊόντος πατάτας ανθεκτικών ποικιλιών που θα παρά-
γεται στις ζώνες ασφαλείας.

7. Την από 16-08-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ-
στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 456/5861/18.1.2012 
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄159)

Η αριθμ. 456/5861/18.1.2012 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄159), τροπο-
ποιείται ως εξής:

1. Η περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«στ) Για τις ποικιλίες πατάτας, που είναι ανθεκτικές στις 
φυλές του επιβλαβούς οργανισμού που διαπιστώθηκαν 
στα μολυσμένα αγροτεμάχια και καλλιεργούνται εντός 
της ζώνης ασφαλείας εφαρμόζονται τα πρόσθετα μέτρα 
του άρθρου 2α ».

2. Μετά το άρθρο 2, προστίθεται άρθρο 2α ως εξής:

«Άρθρο 2α
Πρόσθετα μέτρα – Καλλιέργεια και συσκευασία 
ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές ανθεκτικών ποικι-
λιών πατάτας που καλλιεργούνται στη ζώνη ασφαλείας, 
οφείλουν:

α) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας (ΠΕ) τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη φύτευ-
ση, όπου δηλώνουν τα στρέμματα και τους αριθμούς 
αγροτεμαχίων της ζώνης ασφαλείας στα οποία πρόκει-
ται να φυτεύσουν τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανθεκτικές 
ποικιλίες πατάτας, καθώς και ότι θα συμμορφωθούν με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β) Να υποβάλουν στην υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου της οικείας ΠΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 
τη φύτευση, τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου πατατο-
σπόρου των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΑΤ ανθεκτικών 
ποικιλιών, στα οποία αναγράφεται η ανθεκτική ποικιλία 
και η παρτίδα, καθώς και καρτελάκια πιστοποιημένου 
πατατοσπόρου της συγκεκριμένης ποικιλίας και παρ-
τίδας.

γ) Να προβαίνουν σε επιμελή καθαρισμό των γεωργι-
κών μηχανημάτων τους από το έδαφος και τα υπολείμ-

ματα της καλλιέργειας, μετά από τη διενέργεια οποιασ-
δήποτε εργασίας, όπως κατεργασία εδάφους, φύτευση, 
αυλάκωμα, ψεκασμός, άρδευση, συγκομιδή, που γίνεται 
εντός της ζώνης ασφαλείας, ανεξάρτητα από την εποχή 
του έτους και το είδος του φυτού που καλλιεργείται. Ο 
καθαρισμός γίνεται εντός της ζώνης ασφαλείας με τη 
χρήση νερού υπό πίεση.

δ) Να ενημερώνουν την υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου της οικείας ΠΕ τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκομιδής της πατά-
τας από τη ζώνη ασφαλείας, ώστε να είναι παρούσα κατά 
την συγκομιδή. Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου μετά την συγκομιδή εκδίδει σχετική βεβαίωση 
συγκομιδής, όπου αναγράφονται η ποσότητα, η ποικιλία, 
το αγροτεμάχιο, το ονοματεπώνυμο του παραγωγού και 
το συσκευαστήριο που θα παραδοθεί η συγκομισθείσα 
ποσότητα πατάτας.

ε) Να παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής που συ-
γκομίζεται από αγρούς της ζώνης ασφαλείας στα εγκε-
κριμένα συσκευαστήρια της παρ. 4 μαζί με την βεβαίωση 
συγκομιδής.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η 
συσκευασία πραγματοποιείται στον αγρό.

στ) Να τηρούν φυλάσουν για πέντε (5) έτη τις απο-
δείξεις που λαμβάνουν κατά την παράδοση του προϊό-
ντος τους στα εγκεκριμένα συσκευαστήρια, στις οποίες 
αναγράφονται η ποσότητα του προϊόντος, η ποικιλία 
πατάτας και η ημερομηνία παράδοσης.

ζ) Να μην φυτεύουν σε αγρούς, ιδιωτικούς κήπους 
κ.λπ. τις ανθεκτικές ποικιλίες πατάτας που προέρχεται 
από τη ζώνη ασφαλείας.

η) Να αποθηκεύουν την παραγωγή τους σε ξεχωρι-
στό χώρο αποθήκευσης που προορίζεται μόνο για την 
παραγωγή που προέρχεται από την ζώνη ασφάλειας.

θ) Να μην αποθηκεύουν τους κόνδυλους πατάτας σε 
χώρους στους οποίους διατηρούνται κόνδυλοι πατάτας 
που προορίζονται για φύτευση.

ι) Να διακινούν όλη την ποσότητα κονδύλων πατάτας 
που καλλιεργείται στη ζώνη ασφαλείας συσκευασμένη.

ια) Να μην μετακινούν εκτός της ζώνης ασφαλείας τα 
υπολείμματα της καλλιέργειας πατάτας.

ιβ) Να μην διαθέτουν τους κόνδυλους πατάτας και τα 
υπολείμματα της καλλιέργειας πατάτας στα ζώα.

ιγ) Οι περιέκτες, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα 
διαλογής – συσκευασίας και οι αποθηκευτικοί χώροι των 
κονδύλων πατάτας, μετά την χρήση τους, καθαρίζονται 
επιμελώς και απολυμαίνονται, σύμφωνα με της οδηγίες 
της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

2. Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές προβαίνουν σε κα-
ταγραφή των αγρών στους οποίους φυτεύεται πατάτα 
ανθεκτικής ποικιλίας στη ζώνη ασφαλείας. Στην υπηρε-
σία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της οικείας ΠΕ τηρείται 
επίσημη βάση δεδομένων καλλιεργητών, εκτάσεων και 
ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας που καλλιεργούνται κάθε 
χρόνο στη ζώνη ασφαλείας.

3. Πλέον των υποχρεώσεων της παρ. 1, προκειμένου 
να συσκευαστεί από τους καλλιεργητές εντός του αγρού 
η πατάτα των ανθεκτικών ποικιλιών που παράγεται στη 
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ζώνη ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω 
διαδικασίες:

α) Η συσκευασία πραγματοποιείται στον αγρό απο-
κλειστικά με μηχανικό τρόπο, δηλαδή κινητό συσκευ-
αστήριο που διαθέτει βούρτσες για τον καθαρισμό των 
κονδύλων.

β) Τα κινητά συσκευαστήρια της περ. α΄ δηλώνονται 
στην υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της οικείας 
ΠΕ τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την ημε-
ρομηνία συγκομιδής. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
τα κινητά μηχανήματα συσκευασίας και εκτός της ζώνης 
ασφαλείας, απαιτείται επιμελής καθαρισμός και απολύ-
μανση των εξαρτημάτων τους.

γ) Πραγματοποιείται επιμελημένο βούρτσισμα των 
κονδύλων πατάτας σε βαθμό τέτοιο ώστε πρακτικά να 
μην φέρουν υπολείμματα εδάφους.

δ) Οι ακατάλληλοι κόνδυλοι που απορρίπτονται κατά 
τη διαλογή του προϊόντος και τα υπολείμματα εδάφους 
που προκύπτουν από το βούρτσισμα των κονδύλων 
απορρίπτονται εντός του αγρού παραγωγής τους. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας ή δυσχέρειας 
απόρριψης στον αγρό παραγωγής τους κονδύλων 
πατάτας, αυτές καταστρέφονται σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της 
οικείας ΠΕ.

ε) Απαγορεύεται η χειρωνακτική συσκευασία των κον-
δύλων στον αγρό χωρίς τη διαδικασία βουρτσίσματος.

στ) Η διαδικασία καθαρισμού-απολύμανσης του κινη-
τού συσκευαστηρίου, διενεργείται στα ακόλουθα στάδια:

αα) Επιμελής μηχανικός καθαρισμός (σκούπισμα) του 
κινητού συσκευαστηρίου και των εξαρτημάτων του από 
υπολείμματα εδάφους.

ββ) Επιμελές πλύσιμο με νερό υπό πίεση του κινητού 
συσκευαστηρίου και των εξαρτημάτων του για να απο-
μακρυνθούν τα υπολείμματα εδάφους.

γγ) Απολύμανση του κινητού συσκευαστηρίου και των 
εξαρτημάτων του με ψεκασμό με διάλυμα 10% υποχλω-
ριώδους νατρίου (χλωρίνη του εμπορίου).

δδ) Απόπλυση με νερό υπό πίεση του κινητού συσκευ-
αστηρίου και των εξαρτημάτων του.

4. Οι συσκευαστές πατάτας που ενδιαφέρονται να 
χειρίζονται προϊόν καλλιέργειας πατάτας από τη ζώνη 
ασφαλείας υποβάλλουν στη υπηρεσία φυτοϋγειονομι-
κού ελέγχου της οικείας ΠΕ αίτημα έγκρισης που συνο-
δεύεται από:

α) Άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου.
β) Κάτοψη του συσκευαστηρίου στην οποία σημει-

ώνονται ο μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού του 
προϊόντος της ζώνης ασφαλείας, οι χώροι φύλαξης των 
προϊόντων πατάτας της ζώνης, οι χώροι αποθήκευσης 
των υπολειμμάτων της επεξεργασίας και των ακατάλλη-
λων, προς καταστροφή προϊόντων από τη ζώνη, οι χώροι 
συλλογής των υδάτων πλύσης-απολύμανσης (βόθρος, 
δεξαμενή κ.λπ.).

γ) Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου ιχνηλασιμότητας βάσει 
των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

δ) Υποδείγματα σήμανσης των χώρων φύλαξης, απο-
θήκευσης και επί της συσκευασίας του προϊόντος της 
ζώνης ασφαλείας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης και τήρησης των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Η έγκριση χορηγείται από την υπηρεσία φυτοϋγειο-
νομικού ελέγχου της οικείας ΠΕ μετά από τη διενέργεια 
διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου.

5. Πλέον των υποχρεώσεων της περ. θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ 
της παρ. 1 και της παρ. 4, τα συσκευαστήρια που συσκευ-
άζουν κονδύλους πατάτας που καλλιεργούνται εντός της 
ζώνης ασφαλείας οφείλουν:

α) Να παραλαμβάνουν το προϊόν που προέρχεται από 
τη ζώνη ασφαλείας από τον καλλιεργητή, μόνον εφόσον 
αυτό συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση συγκομιδής 
της περ. δ΄ της παρ. 1.

β) Να εκδίδουν βεβαίωση παραλαβής της συγκομι-
δής, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η ημερομη-
νία παραλαβής, η ποσότητα και η ποικιλία πατάτας που 
παραδόθηκε από τον καλλιεργητή, καθώς και ο αριθμός 
αγροτεμαχίου από το οποίο συγκομίστηκε το προϊόν.

γ) Να αποθηκεύουν τους κόνδυλους ανθεκτικών ποι-
κιλιών πατάτας σε ξεχωριστό κλειστό χώρο εντός του 
συσκευαστηρίου, στον οποίον υπάρχει η ευδιάκριτη σή-
μανση: «Κόνδυλοι ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας από τη 
ζώνη ασφαλείας». Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται 
η αποθήκευση κονδύλων πατάτας προς φύτευση (πατα-
τόσπορος) ή κονδύλων πατάτας φαγητού από αγρούς 
εκτός της ζώνης ασφαλείας.

δ) Ο χειρισμός της παραγωγής που προέρχεται από 
τη ζώνη ασφαλείας γίνεται σε χρονικές περιόδους δι-
αφορετικές από εκείνες του χειρισμού της παραγωγής 
που προέρχεται από αγρούς εκτός της ζώνης ασφαλείας.

ε) Να πραγματοποιούν επιμελημένο βούρτσισμα των 
κονδύλων πατάτας που προέρχονται από τη ζώνη ασφα-
λείας σε βαθμό τέτοιο, ώστε πρακτικά να μην φέρουν 
υπολείμματα εδάφους.

στ) Να συλέγουν και τοποθετούν σε ελεγχόμενο χώρο 
εκτός του συσκευαστηρίου ο οποίος φέρει ευδιάκριτη 
σήμανση, τους ακατάλληλους κονδύλους που απορρί-
πτονται κατά τη διαλογή του προϊόντος που προέρχονται 
από τη ζώνη ασφαλείας, τα υπολείμματα εδάφους που 
προκύπτουν από το βούρτσισμα των κονδύλων, καθώς 
και τους χρησιμοποιημένους σάκους συσκευασίας. Ο 
ειδικός χώρος αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει:

αα) Δάπεδο από στερεό υλικό εύκολα καθαριζόμενο 
(βιομηχανικό δάπεδο, τσιμέντο ή άλλο). Αν το δάπεδο 
είναι από πορώδες υλικό (έδαφος, σκυρόδεμα κ.λπ.), 
καλύπτεται με ανθεκτικό πλαστικό φύλλο (μουσαμάς) 
πριν την εναπόθεση των σάκων με τα υπολείμματα χει-
ρισμού του προϊόντος της ζώνης, ώστε να μπορεί να 
καθαρίζεται.

ββ) Ευδιάκριτη σήμανση: «Υπολείμματα πατάτας της 
ζώνης ασφαλείας»

ζ) Να ενημερώνουν την υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου της οικείας ΠΕ σε περιπτώσεις που κατά τον 
χειρισμό του προϊόντος που προέρχεται από τη ζώνη 
ασφαλείας εντοπιστούν κόνδυλοι με ύποπτα συμπτώ-
ματα (όγκοι, υπερπλασίες).

η) Να καταγράφουν ημερησίως στο βιβλίο ιχνηλασι-
μότητας της περ. ιδ΄ την ποσότητα υπολειμμάτων που 
παράγονται (κόνδυλοι, έδαφος, σάκοι συσκευασίας κ.λπ.) 
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κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος που προ-
έρχεται από τη ζώνη ασφαλείας.

θ) Να καθαρίζουν επιμελώς και απολυμαίνουν τους 
χώρους του συσκευαστηρίου αμέσως μετά τον χειρισμό 
πατάτας από τη ζώνη ασφαλείας. Η διαδικασία καθαρι-
σμού - απολύμανσης, διενεργείται στα ακόλουθα στάδια:

αα) Επιμελής μηχανικός καθαρισμός (σκούπισμα) του 
δαπέδου, της γραμμής παραγωγής, των μηχανημάτων 
και όποιων άλλων εγκαταστάσεων, σημείων ή χώρων 
του συσκευαστηρίου επικάθεται σκόνη ή υπολείμματα 
εδάφους.

ββ) Πλύσιμο με νερό υπό πίεση του δαπέδου, της 
γραμμής παραγωγής, των μηχανημάτων και εργαλείων.

γγ) Απολύμανση του δαπέδου, της γραμμής παραγω-
γής, των εργαλείων βουρτσίσματος, των μηχανημάτων 
συσκευασίας, κ.λπ. με ψεκασμό μέχρι απορροής με 
διάλυμα 10% υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη του 
εμπορίου).

δδ) Απόπλυση με νερό υπό πίεση 60 λεπτά μετά τον 
ψεκασμό των χώρων, εγκαταστάσεων κ.λπ. με το διά-
λυμα υποχλωριώδους νατρίου. Τα υγρά της απόπλυσης 
δεν απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον αλλά 
υφίστανται ασφαλή χειρισμό (π.χ. παροχέτευση σε βό-
θρο, συλλογή σε δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων και 
διοχέτευσή τους προς ασφαλή καταστροφή).

ι) Να διοχετεύουν τα υπολείμματα που προκύπτουν 
κατά τη συσκευασία των κονδύλων πατάτας (έδαφος, 
ακατάλληλοι προς εμπορία κόνδυλοι, σάκοι μεταφο-
ράς υπολειμμάτων κ.λπ.) που προέρχονται από τη ζώνη 
ασφαλείας προς καταστροφή, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της οικείας 
ΠΕ.

ια) Να ενημερώνουν την υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου της οικείας ΠΕ για την ημερομηνία μεταφοράς 
των υπολειμμάτων στην εγκεκριμένη μονάδα καταστρο-
φής.

ιβ) Να υποβάλουν στην υπηρεσία φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου της οικείας ΠΕ το ζυγολόγιο και το σχετικό πα-
ραστατικό καταστροφής μετά την παράδοση των υπο-
λειμμάτων στη μονάδα καταστροφής.

ιγ) Να καθαρίζουν με νερό υπό πίεση και απολυμαί-
νουν το χώρο αποθήκευσης μετά την απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων.

ιδ) Να τηρούν βιβλίο ιχνηλασιμότητας για το προϊ-
όν της ζώνης ασφαλείας και ισοζύγιο παραληφθείσας 
πατάτας. Στο βιβλίο ιχνηλασιμότητας, καταχωρούνται 
στοιχεία σύμφωνα με τις περ. ιε΄ και ιστ΄.

ιε) Κατά την παραλαβή των κονδύλων της ανθεκτικής 
ποικιλίας από τη ζώνη ασφαλείας, να καταχωρίζουν στο 
βιβλίο της περ. ιδ΄ τα εξής στοιχεία:

αα) Την ημερομηνία παραλαβής των κονδύλων της 
ανθεκτικής ποικιλίας που προέρχονται από τη ζώνη 
ασφαλείας.

ββ) Τον κωδικό παραλαβής (αύξοντα αριθμό παραλα-
βής ή άλλη κατάλληλη κωδικοποίηση).

γγ) Την ποικιλία.
δδ) Το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.
εε) Τον αριθμό αγροτεμαχίου της ζώνης ασφαλείας 

από το οποίο συγκομίστηκε το προϊόν.

στστ) Την ποσότητα προϊόντος πατάτας που παραλή-
φθηκε από το συσκευαστήριο.

ιστ) Κατά τον χειρισμό των κονδύλων, στο συσκευ-
αστήριο, της ανθεκτικής ποικιλίας από τη ζώνη ασφα-
λείας, να καταχωρίζουν στο βιβλίο της περ. ιδ΄ τα εξής 
στοιχεία:

αα) Την ημερομηνία χειρισμού.
ββ) Τον κωδικό παραλαβής του υπό χειρισμό προϊ-

όντος (ο αριθμός που δόθηκε από το συσκευαστήριο 
κατά την παραλαβή από τον παραγωγό).

γγ) Την ποσότητα κονδύλων αυτής της προέλευσης 
που συσκευάστηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία,.

δδ) Τις ποσότητες υπολειμμάτων αυτής της προέλευ-
σης που παρήχθησαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ιζ) Κατά τη διαδικασία σήμανσης των προϊόντων, να 
αναγράφουν στη συσκευασία του προϊόντος της ζώνης 
ασφαλείας τη φράση «Απαγορεύεται αυστηρά η φύτευ-
ση». Στην ετικέτα του προϊόντος προστίθεται ο κωδικός 
παραλαβής ή αξιοποιείται άλλος ευχερής τρόπος σύν-
δεσης του συσκευασμένου προϊόντος με τον αγρό (π.χ. 
γραμμικός κώδικας)».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,27 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 721/2017 (4) 
Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ναυπακτίας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/11.05.2015 τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 14/οικ. 16773/15-5-2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.

3. Την αριθμ. 266/8-6-2015 απόφαση Δημ.Συμβουλίου 
Ναυπακτίας περί «Επανασύσταση ή μη Δημοτικής Αστυ-
νομίας» (ΑΔΑ: 7211ΩΚΓ-ΨΝ0).

4. Την αριθμ. 554/2015 απόφασή μας περί κατάταξης 
υπαλλήλων μας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
του Δήμου μας με βάση τα τυπικά τους προσόντα, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/28-9-2015.

5. Την αριθ. 330/2016 απόφασή μας με την οποία τροπο-
ποιήθηκε η αριθμ. 554/2015 απόφασή μας και ειδικότερα 
όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου μας 
Μητσοπούλου Παναγιώτας και Παλιάτσα Θεοδώρου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2442/τ.Β΄/08-08-2016.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περί-
πτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015.

7. Την από 14-9-2017 γνωμοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
8. Τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου μας Μητσοπούλου Παναγιώτας και Παλιάτσα Θεοδώρου.
9. Τις από 1-7-2015 εκθέσεις εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας στον Δήμο μας των ανωτέρω υπαλλήλων, 

αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 330/2016 απόφασή μας και κατατάσσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου μας Μητσο-

πούλου Παναγιώτα και Παλιάτσα Θεόδωρο αναδρομικά από την 1-7-2015, σε κλάδους ανώτερης κατηγορίας, με 
βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015/τ.Α΄) κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ναυπακτίας, ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος Βαθμός Κλιμάκιο
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ε 1
ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Πληροφορικής Ε 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ναύπακτος, 2 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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