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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011 (1)
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιού−

χων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για 
τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας 
επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της 
νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 
265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρη−
σιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/2008) με 

τίτλο «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών πα−
ροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας− Ενιαίο τέλος ακι−
νήτων− Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τις παραγράφους 3 και 4 του 
άρθρου 22 με τις οποίες τροποποιείται και συμπληρώ−
νεται με νέα παράγραφο 5, το άρθρο 78 του Ν.2960/2001 
(ΦΕΚ Α΄ 265/2001).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 
Α΄ 70/91).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 46/01).

4. Την αριθ. Δ61065289/0006Α/14−05−2010 Α.Υ.Ο. «Σύ−
σταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στον 
Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, αξιολόγηση και 
καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά 
αγροτική δραστηριότητα», όπως τροποποιήθηκε με τις 
Δ6Α1119615ΕΞ2010/13−09−2010 και Δ6Α1060776ΕΞ2011/
21−04−2011 Α.Υ.Ο. 

5. Τις από 25−05−2011 προτάσεις της επιτροπής για τη 
μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανι−
κής απασχόλησης. 

6. Τις διατάξεις της αριθ. 1079248/5521/0016/21−07−2008 
Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄1443/2008) περί καθορισμού της αρμό−
διας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία.

7. Την κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του 
Ν. 3634/2008 πρόβλεψη έκδοσης κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, 
των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή 
προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται 
η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και 
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του 
πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστρο−
φή του εν λόγω φόρου.

8. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθη−
σης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη−
τήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, 
σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με 
την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και 
ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα 
προς επιστροφή πρόσωπα. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

11. Την αριθ. Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄) απόφαση περί 
Καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου.

Ανακτήθηκε από την  
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12. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζονται για το έτος 2011, οι όροι, οι προϋποθέσεις, 
τα δικαιούχα προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πρόσωπα, οι 
ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η 
διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμι−
μης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνι−
κός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή 
του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων 

με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή−
ρων με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την 
εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του 
Ν.2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορί−
ζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις−δηλώσεις τους 
για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι 
στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί 
– συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχω−
ρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συ−
νημμένο Παράρτημα I της παρούσης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι 
και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση τα 
άρθρα 4 και 7 της με αριθ. 233746/3996/24−04−2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/538/05−05−2003) και τα 
στοιχεία των αιτήσεων−δηλώσεων τους για την ενιαία 
ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση 
δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές 
δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται 
στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν επίσης 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρε−
λαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρι−
σμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου
01−01−2010 έως και 31−12−2010 το ως άνω πετρέλαιο για 
τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων. 

Άρθρο 2
Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων 
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή−
ρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα 
(21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του 
ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. 
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται 
με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 

2011 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω 
συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. 

2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επι−
στροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση 
τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιο−
ρίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμ−
βάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως 
Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζω−
ικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ), λαμβάνοντας υπόψη 
τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε για το 
σκοπό αυτό, με την αρ. Δ61065289/0006Α/14.05.2010 Α.Υ.Ο. 
και τροποποιήθηκε με τις Δ6Α1119615ΕΞ2010/ 13.9.2010 και 
Δ6Α1060776ΕΞ2011/21−04−2011 Α.Υ.Ο. 

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου 
κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απα−
σχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το 
είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή 
ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος 
ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά 
δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλ−
λιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση 
των αναγκών.

3. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, 
ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσ−
διορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλη−
σης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητή−
ρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού 
κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της 
παρούσης. 

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν 
καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το 
σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεται−
ρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την 
ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο 
αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονά−
δες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 πιστοποιούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζο−
νται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Οικονομικών, 
στην 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων εντός του Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους. 

Η επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ.2 
συνεδριάζει για την υποβολή πρότασης κατ΄ έτος, για 
τον καθορισμό δεικτών μηχανικής απασχόλησης, τον 
μήνα Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα 
στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες 
εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης, 
και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των 
δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη Δ30, της Γε−
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), 
η οποία, προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία 
τους.

Ειδικότερα η Δ30 επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα 
πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαι−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22545

ούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ 
και ΙΙΙ, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων 
ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα 
ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης. 

Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για 
τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 
παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται 
εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, από τις Δι−
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 
οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις 
με τους δικαιούχους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορ−
φή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν 
ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού 
της Τράπεζας κάθε δικαιούχου, στη Διεύθυνση ΕΦΚ του 
Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΕΦΚ, αποστέλλει 
τις ως άνω καταστάσεις στην Δ30 προκειμένου να προσ−
διοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο 
κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε. 

3. Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα θα 
πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυ−
μάτων.

Η Δ30 αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση 
των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα προς 
επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή υπη−
ρεσία, η οποία εν συνεχεία την προωθεί στην Δ24 για 
την διενέργεια της πληρωμής. 

Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανο−
γραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά 
μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, 
δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώ−
πων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών 
ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου 
της Δ/νσης 24ης (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νό−
μιμου αναπληρωτή του. 

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημ−
μένη την συγκεντρωτική κατάσταση της Δ30, που θα 
περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις 
Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το σύνολο αυ−
τών, ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταφορά του συνολικού 
ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας 
τράπεζας με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό 
Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των 
δικαιούχων. 

Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής η Γ.Γ.Π.Σ. απο−
στέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με 
τους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων και τα 
ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς. 

Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν 
πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την 
επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια λη−
ψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχτεί με νεότερη 
απόφαση και θα καθοριστεί η κίνησή του.

Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων ως αφαι−
ρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποί−
ησης. 

Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, 
τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πλη−
ρώνεται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους. 

Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τέλος 
Νοεμβρίου, αυτά μεταφέρονται με εντολή της Tράπεζας 
σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλά−
δος 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με 
ενημέρωση της Δ24 Α&Γ. 

4. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. 
στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του 
προηγούμενου έτους για τους δικαιούχους της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα 
στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους 
της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, αποκλειστικά 
στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή 

ποσού του Ε.Φ.Κ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 22 του Ν.3634/2008, με τον οποίο τροποποιείται 
το άρθρο 78 του Ν.2960/01 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρη−
σιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλειστικά στη 
γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης καθόσον 
ο μειωμένος συντελεστής των εικοσιένα (21) ευρώ ανά 
χιλιόλιτρο που καθορίστηκε για τη χρήση στη γεωργία, 
επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μόνον σκοπό.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κεντρική βάση δεδομένων του οποί−
ου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των 
γεωργών (ως παράρτημα Ι) για την ενιαία ενίσχυση κα−
τόπιν αίτησης−δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προβαίνει 
στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγμα−
τοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση προκειμένου να 
επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την 
ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων 
ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. 
του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στην 30η Δ/νση 
της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά 
αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την 
επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις 

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, 20 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22549

    Αριθμ. 82029/Γ2 (2)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων 

και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και 
ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 18 παρ. 1 του ν. 3475/ 

2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
146 Α΄).

2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1B΄).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία 
Τομέα στην Β΄ ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία 
τμήματος ειδικότητας στην Γ ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε 
οκτώ (8).

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών νια τη λειτουργία 
τμήματος ειδικότητας στις Α΄ και Β΄ τάξεις ΕΠΑ.Σ. κα−
θορίζεται σε δέκα (10).

4. Σε περίπτωση όπου σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑ.Λ. 
ή ΕΠΑ.Σ. δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών 

για τη δημιουργία τμήματος τομέα ή ειδικότητας, με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει 
το τμήμα αυτό με τους περιορισμούς των παραγράφων 
1, 2 και 3. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας 
στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα είναι πρωτίστως 
η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστη−
ριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική 
εξυπηρέτηση των μαθητών.

5. Για τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. που βρίσκονται σε 
νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, 
όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπο−
ρεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης − κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β’ 
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.− ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός 
μαθητών ανά τμήμα.

6. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγ−
ματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται 
για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Η υπ’ αριθμ. 56647/Γ2/01−06−2007 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 947 Β) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως..

  Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2011 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




