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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ19Γ5024754ΕΞ2010 (1)

Ρύθμιση θεμάτων τελωνειακής επιτήρησης
 της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι, Πειραιά.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου 

«περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(L302) και ειδικότερα των άρθρων 166−181 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτρο−
πής (L253) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων 
εφαρμογής του Καν(ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου και 
ειδικότερα των άρθρων 799−812 αυτού.

3. Το άρθρο 39 του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001), όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Τ. 10970/110/24−12−93 Α.Υ.Ο «Τρόπος Λει−
τουργίας και Ελέγχου των Ελευθέρων Ζωνών και Ελευ−
θέρων Αποθηκών».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
ΑΝ 1559/50 (ΦΕΚ 252Α) που κυρώθηκε με το Ν. 1630/51 
(ΦΕΚ 8Α).

6. Την ανάγκη καθορισμού ορισμένων λειτουργικών 
θεμάτων της Ε.Ζ Πειραιά, μετά τη μετατροπή αυτής σε 
Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι με την αριθμ. , αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οργάνωση τελωνειακής επιτήρησης

1. Το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, ως Τελωνείο Ελέγχου της 
Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου τύπου Ι Πειραιά οργανώνει 
τις υπηρεσίες του με τρόπο που να επιτρέπει την απο−
τελεσματικότερη άσκηση της τελωνειακής επιτήρησης 
που αφορά στη δραστηριότητα του Φορέα Οργάνω−
σης, Διοίκησης και Διαχείρισης της Ε.Ζ αλλά και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής. 
Ειδικότερα:

α. Μεριμνά ώστε η περίφραξη που περιβάλλει την 
Ελεύθερη Ζώνη να εξασφαλίζει την τελωνειακή επι−
τήρηση από το εξωτερικό της Ελεύθερης Ζώνης και 
να αποκλείει τη δυνατότητα παράτυπης εξόδου εμπο−
ρευμάτων από αυτήν. Η περιοχή που βρίσκεται έξω 
από την περίφραξη διευθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να επιτρέπει την κατάλληλη επιτήρηση της. Για την 
πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή θα απαιτείται η συ−
γκατάθεση του Τελωνείου Ελέγχου (άρθρο 805 του 
Καν 2454/93). Σε περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου 
διαπιστώνει ότι σε σημείο της περιμέτρου η περίφραξη 
δεν είναι ικανοποιητική ή έχει παραβιασθεί και ελλο−
χεύει κίνδυνος διαφυγής εμπορευμάτων, ειδοποιεί το 
Φορέα Οργάνωσης, Διοίκησης, και Διαχείρισης της Ε.Ζ 
ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα προς τις 
υποδείξεις του Τελωνείου Ελέγχου για τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων.

β. Εξασφαλίζει τη συνεχή επιτήρηση, επί εικοσιτε−
τραώρου βάσεως, της περιμέτρου καθώς και των θυ−
ρών εισόδου − εξόδου, από υπαλλήλους του με στόχο 
να υποβάλλονται σε τελωνειακό έλεγχο όλα τα πρό−
σωπα καθώς και τα μεταφορικά μέσα που εισέρχο−
νται ή εξέρχονται από την Ε.Ζ (άρθρο 168, παρ.2 του
Καν. 2913/92).
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γ. Δεν επιτρέπει την είσοδο στην Ε.Ζ στα πρόσωπα 
που δεν παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την τή−
ρηση των ισχυουσών διατάξεων. (άρθρο 168, παρ. 3 του 
Καν 2913/92).

δ. Ελέγχει όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην 
Ελεύθερη Ζώνη και παραμένουν σε αυτήν ή εξέρχονται 
από αυτήν. (άρθρο 168, παρ.4 του Καν 2913/92). Για να 
είναι δυνατός ο έλεγχος αυτός πρέπει να παραδίδεται 
στο Τελωνείο Ελέγχου αντίγραφο του εγγράφου μετα−
φοράς που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορεύματα κατά 
την είσοδο και έξοδο τους από την Ε.Ζ. Όταν ασκείται 
ο έλεγχος αυτός, τα εμπορεύματα πρέπει να τίθενται 
στη διάθεση του Τελωνείου.

ε. Συστήνει κλιμάκιο από υπαλλήλους του για τη βε−
βαίωση της άμεσης εξόδου των εμπορευμάτων που 
έχουν καταχωρηθεί στη λογιστική αποθήκης, κάνοντας 
πράξη επί του εγγράφου φόρτωσης, στην οποία πράξη 
θα αναφέρεται το όνομα του πλοίου και το επόμενο 
λιμάνι προορισμού.

στ. Συστήνει κλιμάκιο από υπαλλήλους του, ή και από 
υπαλλήλους των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημέ−
νες στην Ε.Ζ, για την επιτήρηση των πυλών εισόδου −
εξόδου, εφόσον εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής 
επιτήρησης και επικοινωνίας μεταξύ τελωνείου και επι−
χειρήσεων.

2. Για να είναι δυνατός, ευχερής και αποτελεσματικός 
ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχόμενων εντός 
της Ε.Ζ εμπορευμάτων, το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά πρέπει 
να εξασφαλίζει:

α) την παραλαβή και ταξινόμηση των αντιγράφων των 
εγγράφων μεταφοράς, που πρέπει να συνοδεύουν τα 
εμπορεύματα κατά την είσοδο και έξοδο τους από την 
Ε.Ζ και που παραδίδονται από τις δραστηριοποιούμενες, 
εντός της Ε.Ζ, επιχειρήσεις, των οποίων, η λογιστική 
αποθήκης έχει εκ των προτέρων εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 176 του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και των άρθρων 
803 και 804 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 και

β) τη θεώρηση των βεβαιώσεων τελωνειακού χαρακτή−
ρα των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 170, παρ. 4,
του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και του άρθρου 802 του καν (ΕΟΚ) 
2454/93 με τη χρήση του εντύπου του παραρτήματος 
109 του εν λόγω κανονισμού, και κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 313, παρ. 2β, του Καν (ΕΟΚ) 24545/93.

Για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων τα 
εμπορεύματα θα τίθενται στη διάθεση του Τελωνείου 
Ελέγχου από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός 
της Ε.Ζ, ενώ ο Φορέας Οργάνωσης, Διοίκησης, και Δια−
χείρισης οφείλει να διαθέτει τα μέσα και τους χώρους 
για τον άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο αυτών χωρίς 
προσκόμματα και αναβολές.

Άρθρο 2
Έλεγχος Λογιστικής Αποθήκης

1. Ο έλεγχος της λογιστικής αποθήκης που τηρείται 
από τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν εμπορεύματα 
μέσα στην ΕΖ διενεργείται από ομάδα ελέγχου η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Τελωνειακής Περιφέρειας 
Αττικής και αποτελείται από:

α) Έναν εκπρόσωπο της Τελωνειακής Περιφέρειας 
Αττικής, ως Πρόεδρο.

β) Έναν ελεγκτή του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά.
γ) Έναν υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ταξινό−

μησης των καταχωρηθέντων στη λογιστική αποθήκης 
εγγράφων μεταφοράς, Ε΄ Τελωνείου Πειραιά.

2. Ο έλεγχος της λογιστικής αποθήκης διενεργείται, 
αιφνιδιαστικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως για κάθε 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εντός 
της Ε.Ζ. Μετά την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου 
και με βάση τα συμπεράσματα αυτού θα διενεργεί−
ται και φυσικός έλεγχος σε δείγμα ικανής ποσότητας 
προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον τα αποτε−
λέσματα των λογιστικών εγγραφών ανταποκρίνονται 
στα υπόλοιπα της αποθήκης.

3. Τα αποτελέσματα του διενεργούμενου ελέγχου κα−
ταγράφονται σε έκθεση που συντάσσεται και υπογρά−
φεται από το συνεργείο ελέγχου και προσυπογράφεται 
από εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος δύναται να 
παρίσταται, προς υποβοήθηση, κατά τη διενέργεια του 
συγκεκριμένου ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται 
σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται 
στην επιχείρηση και το δεύτερο στο Τελωνείο Ελέγχου. 
Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται από το Τελωνείο 
Ελέγχου στην αρμόδια Επιθεώρηση Τελωνείων, στη Γε−
νική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ/Δ/νση 19η/Τμήμα Γ΄ και 
στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται δαπάνη για 
τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 3011413/5919 (2)

Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος
του Π.Δ. 120/2009 (ΦΕΚ Α΄ 152).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185 (ΦΕΚ Α΄ 213 2009) με θέμα «Ανασύσταση 

του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

2. Το άρθρο 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φο−
ρολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 2).

3. Το Π.Δ. 120/2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στη 
Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Διευθύνσεως 
Ανάπτυξης και Σχεδιασμού και Διευθύνσεως Προμηθει−
ών και Οικονομικής Υποστήριξης (ΦΕΚ Α΄ 152)

4. Την Υπουργική απόφαση με αριθμό 3028302/15151/ 
31−12−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2324) περί ορισμού της 3ης Μαΐου 
2010 ως ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Π.Δ. 120/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 152).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την 3η Ιανουαρίου 2011 (3/1/2011) ως νέα ημε−
ρομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 120/2009 (ΦΕΚ Α΄ 152). 

Η υπ’ αριθμ. 3028302/15151/31−12−2009 απόφασή μας 
(ΦΕΚ Β΄ 2624 καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 67728/Α2 (3)
Καθορισμός των ελάχιστων στοιχείων που θα πρέπει 

να δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υπο−
ψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες 
κατάταξης εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το 
Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να διορίζονται σε κενές ορ−
γανικές θέσεις των εκκλησιαστικών γυμνασίων και 
γενικών εκκλησιαστικών λυκείων ή να προσλαμβά−
νονται σε αυτά ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκ−
παιδευτικοί.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄) με την οποία αντικαθί−
σταται η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 
«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 
(ΦΕΚ 14 Α΄).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 90/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να 
δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης 
εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π. και 
επιθυμούν να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις 
των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησι−
αστικών λυκείων ή να προσλαμβάνονται σε αυτά ως 
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αξιολογεί 
την αίτηση κάθε υποψηφίου προκειμένου να διαπιστώσει, 
από την εξέταση των δηλουμένων στοιχείων, αν μπορεί 
να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα στα 
εκκλησιαστικά σχολεία και αν πράγματι έχει έφεση να 
υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις 
λατρευτικές και άλλες δραστηριότητές τους.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η γενική 
μόρφωση, η εργατικότητα, η επιστημονική κατάρτιση 
του υποψηφίου σε επί μέρους εκκλησιαστικά ζητήματα, 
καθώς και η ευσυνειδησία, η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια, 
το ήθος και η αφοσίωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου τεκμη−
ριώνονται και από συστατική επιστολή προσωπικοτήτων 
αναγνωρισμένου κύρους στο χώρο της Ορθοδοξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν αξιολογηθεί ο 
υποψήφιος.

3. Για υποψήφιο εκπαιδευτικό που είναι εν ενεργεία 
εφημέριος ή διάκονος, κατατίθεται βεβαίωση του Επι−
σκόπου του ότι συναινεί στο διορισμό ή την πρόσληψή 
του σε εκκλησιαστικό σχολείο.

4. Με την αξιολόγηση του υποψηφίου από το Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο, βάσει των στοιχείων του βιογρα−
φικού σημειώματος ή και της συστατικής επιστολής, 
δεν μπορεί να τροποποιείται η σειρά κατάταξης του 
υποψηφίου όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς πίνακες 
του Α.Σ.Ε.Π.

5. Όταν το Συμβούλιο κρίνει υποψήφιο ως μη κατάλ−
ληλο για διορισμό ή πρόσληψη στα εκκλησιαστικά σχο−
λεία, οφείλει να αιτιολογεί πλήρως και επαρκώς την 
κρίση του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
          Αριθμ. 11592/435 (4)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας

Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205/Α) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 
286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες δια−
τάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 
111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις».

7. Την από 10−2−2010 αίτηση μεταστέγασης του Ι.Γ.Σ.Ε. 
του Άρη Τσαβαλά.

8. Το με αριθ. πρωτ. 551/23−3−2010 έγγραφο με το 
οποίο διαβιβάστηκε η Έκθεση αξιολόγησης της Τριμε−
λούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 
157/Α).

9. Την από 7−5−2010 συνεδρίαση της Επιτροπής του 
άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).

10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου 
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του
Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).
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11. Την αριθ. 31601/19−8−2005 (ΦΕΚ Β΄ 1261/9.9.2005) 
απόφαση χορήγησης ειδικής εγκριτικής άδειας Ι.Γ.Σ.Ε., 
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε οριστικά την αριθ. 31601/19−8−2005 από−
φαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας με την οποία είχε χορηγηθεί ειδική άδεια 
λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας 
(Ι.Γ.Σ.Ε.) στον Άρη Τσαβαλά, επειδή:

α) ο χώρος στον οποίο αυτός ζήτησε να μεταστεγα−
στεί το Ι.Γ.Σ.Ε. του, που βρίσκεται στην οδό Ηρακλέους 
22 (ισόγειο) − Παλαιό Φάληρο, δεν πληροί τις προϋπο−

θέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 160/1999, καθώς είναι 
μικρότερος των 75 τ.μ.

β) στο προαναφερθέν Ι.Γ.Σ.Ε. δεν απασχολείται το απαι−
τούμενο από το άρθρο 4 του Π.Δ. 160/1999 προσωπικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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