
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άδεια καταλληλότητας της ιδιωτικής κλινικής 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- (ή ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟ METROPOLITAN)» για εμφύτευση κοχλια-
κών εμφυτευμάτων σε παιδιά.

2 Άδεια καταλληλότητας της Ιδιωτικής Γενικής Κλι-
νικής «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥ-
ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε» για 
εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά.

3 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 
35, 38, 58, 59, 64 παραχωρήσεων μεταλλείων του 
Ν. Κοζάνης.

4 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 
316, 360, 361, 375, 377, 378, 383, 384 παραχωρή-
σεων μεταλλείων του Ν. Φθιώτιδος.

5 Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή 
προστασία.

6 Τροποποίηση των 199745/27-12-2011 (Β’  3214), 
492/85653/09-08-2012 (Β’  2355), 3105/121457/
06-11-2015 (Β’ 2483) και 2519/ 283226/05-11-2019 
(Β’ 4194) υπουργικών αποφάσεων ως προς τους 
διατηρητές ποικιλιών κηπευτικών ειδών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2β/οικ. 10427 (1)
   Άδεια καταλληλότητας της ιδιωτικής κλινικής 

«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- (ή ΘΕΡΑΠΕΥ-

ΤΗΡΙΟ METROPOLITAN)» για εμφύτευση κοχλια-

κών εμφυτευμάτων σε παιδιά.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(ΦΕΚ 105 Α΄) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Αποκατάσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του ν. 4600/2019 
(ΦΕΚ 43 Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμι-
κού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου 
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 
133 Α’) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

6. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ 1084 Β’) υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει 
να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές κλι-
νικές για την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων», 
όπως ισχύει.

10. Την Α1α/43866/8-6-2018 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής Θεοφίλου, μόνι-
μης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας». (ΑΔΑ: 
Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε)

11. Την 28 απόφαση της 277/22-10-2019 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα «Σχετικώς με την άδεια καταλλη-
λότητας της ιδιωτικής κλινικής «Μητροπολιτικό Θερα-
πευτήριο- METROPOLITAN HOSPITAL» για εμφύτευση 
κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά».

12. Την Γ2β/οικ. 10407/17-02-2020 απόφαση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
Υπουργείου Υγείας περί αποδοχής της 28 απόφασης της 
277/22-10-2019 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την Β2β/6601/03-02-2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, περ. ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο.έ. 2020, ούτε δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η Ιδιωτική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- 
(ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN)» κρίνεται κατάλληλη 
ως κέντρο για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε 
παιδιά, με εμφυτευτές τους ιατρούς Ιωάννη Οικονομίδη 
και Ιωάννη Ξενέλλη.

Η άδεια καταλληλότητας ανακαλείται όταν δεν πλη-
ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ 1084 Β’) υπουργι-
κή απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. Γ2β/οικ. 10429 (2)
Άδεια καταλληλότητας της Ιδιωτικής Γενικής Κλι-

νικής «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥ-

ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε» για 

εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(ΦΕΚ 105 Α') «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α') «Αποκατάσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α') «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του ν. 4600/2019 
(ΦΕΚ 43 Α') «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θεσμικού 
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεο-
πλασιών και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 
133 Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δι-
αφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

6. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α') «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ 1084 Β') υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει 
να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές κλι-
νικές για την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων», 
όπως ισχύει.

10. Την Α1α/43866/8-6-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής Θεοφίλου, 
μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομι-
κού με βαθμό Α', ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 
Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).

11. Την Γ2β/οικ.20712/15-03-2019 (ΦΕΚ 1050 Β') 
υπουργική απόφαση «Άδεια καταλληλότητας της ιδι-
ωτικής κλινικής "ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε" για εμ-
φύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε ενήλικες».

12. Την 29 απόφαση της 277/22-10-2019 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα «Σχετικώς με τη χορήγηση άδειας 
καταλληλότητας στην Ιδιωτική Γενική Κλινική "ΜΗΤΕ-
ΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε" για εμφύτευση κοχλιακών 
εμφυτευμάτων σε παιδιά».

13. Την Γ2β/οικ. 10412/17-02-2020 απόφαση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
Υπουργείου Υγείας περί αποδοχής της 29 απόφασης της 
277/22-10-2019 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π6606/03-02-2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α'), όπως ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο.έ. 2020, ούτε δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Α.Ε» κρίνεται κατάλληλη ως κέντρο για εμφύτευση κοχλι-
ακών εμφυτευμάτων σε παιδιά, με υπεύθυνο χειρουργό 
τον ιατρό Κωνστανίνο Χρηστίδη και υπεύθυνη ακουολο-
γικού τμήματος την ιατρό Αλεξάνδρα Βασιλείου.

Η άδεια καταλληλότητας ανακαλείται όταν δεν πλη-
ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ 1084 Β') υπουργι-
κή απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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      Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/18684/311 (3)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 

35, 38, 58, 59, 64 παραχωρήσεων μεταλλείων του 

Ν. Κοζάνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α΄), και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανά-
θεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων».

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, …… και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
114/Α΄).

γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως 
ισχύει.

δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄).

ε) Της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8.6.2018 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

2. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 

(ΦΕΚ 277/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδι-
κότερα τα άρθρα 125, 126 και 127 αυτού.

β) Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
5/Α΄), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 64 αυτού 
«Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων».

3. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/56993/794/24-06-2019 
«Διαπίστωση έκπτωσης της Ελληνικός Αμίαντος ΑΜΒΕ 
από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας της επί των πα-
ραχωρήσεων μεταλλείων 35,38,58,59,64 Νομού Κο-
ζάνης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 64 του 
ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/2018)».

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει 
καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 
ΧΕΜ18710/30-10-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το υπ’ αριθ. 2249/26-11-2019 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, 
στο οποίο αναφέρεται ότι οι εν λόγω παραχωρήσεις με-
ταλλείων δεν παρουσιάζουν μεταλλευτικό ενδιαφέρον 
από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τις κά-
τωθι μεταλλειοκτησίες του Νομού Κοζάνης με αριθμούς:

α) 35, που συστάθηκε σύμφωνα με το από 3-6-1952 
β.δ. (ΦΕΚ 158/Α΄/8-6-1952),

β) 38, που συστάθηκε σύμφωνα με το από 31-10-1953 
β.δ. (ΦΕΚ 335/Α΄/23-11-1953),

γ) 58, που συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 363/
1-4-1966 (ΦΕΚ 96/Α΄/30-4-1966, διόρθωση ημαρτημέ-
νων στο ΦΕΚ 150/Α΄/6-8-1966),

δ) 59, που συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 364/
1-4-1966 (ΦΕΚ 96/Α΄/30-4-1966),

ε) 64, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 67/
19-1-1974 (ΦΕΚ 26/Α΄/29-1-1974).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι χώροι των ανωτέρω 
μεταλλειοκτησιών καθίστανται ελεύθεροι για νέα παρα-
χώρηση, κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 
15 και επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος», όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/18637/309 (4)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 

316, 360, 361, 375, 377, 378, 383, 384 παραχω-

ρήσεων μεταλλείων του Ν. Φθιώτιδος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α΄), και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανά-
θεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων».

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, …… και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
114/Α΄).

γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως 
ισχύει.

δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄).

ε) Της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8.6.2018 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).
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2. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 

(ΦΕΚ 277/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδι-
κότερα τα άρθρα 125, 126 και 127 αυτού.

β) Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
5/Α΄), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 64 αυτού 
«Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων».

3. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/55168/771/18-06-2019 
«Διαπίστωση έκπτωσης του Νικολάου Θ. Παναγόπου-
λου από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας του επί των 
παραχωρήσεων μεταλλείων 316, 360, 361, 375, 377, 378, 
383, 384 νομού Φθιώτιδος κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/2018)».

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει 
καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 
ΧΕΜ18710/30-10-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το υπ’ αριθ. 2249/26-11-2019 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, 
στο οποίο αναφέρεται ότι οι εν λόγω παραχωρήσεις με-
ταλλείων δεν παρουσιάζουν μεταλλευτικό ενδιαφέρον 
από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τις κά-
τωθι μεταλλειοκτησίες του Νομού Φθιώτιδος με αριθμούς:

α) 316, που συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 256/
18-3-1966 (ΦΕΚ 69/Α΄/26-3-1966, διόρθωση ημαρτημέ-
νων στο ΦΕΚ 130/Α΄/27-6-1966),

β) 360, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 771/
11-11-1974 (ΦΕΚ 339/Α΄/15-11-1974),

γ) 361, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 812/
20-11-1974 (ΦΕΚ 358/Α΄/2-12-1974),

δ) 375, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 606/
5-7-1977 (ΦΕΚ 196/Α΄/14-7-1977),

ε) 377, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 344/
25-4-1978 (ΦΕΚ 72/Α΄/10-5-1978),

στ) 378, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 345/
25-4-1978 (ΦΕΚ 72/Α΄/10-5-1978),

ζ) 383, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 190/
28-2-1979 (ΦΕΚ 51/Α΄/15-3-1979),

η) 384, που συστάθηκε σύμφωνα με το π.δ. 191/
28-2-1979 (ΦΕΚ 51/Α΄/15-3-1979).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι χώροι των ανωτέρω 
μεταλλειοκτησιών καθίστανται ελεύθεροι για νέα παρα-
χώρηση, κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 
15 και επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος», όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ

    Αριθμ. 3686  (5)
Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή 

προστασία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΥΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.  4375/ 

2016 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσί-
ας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/ 
29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διε-
θνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 
(Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4636/2019 (Α’ 169) «Περί Διε-
θνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει (Α’172).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019(Α’ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020(Α΄ 4) «Σύσταση 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 (Α΄ 5) «Διορισμός 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 9/2020 (Α΄ 10) «Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10491Τεύχος B’ 1009/24.03.2020

13. Την 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη».

14. Την κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 
(Β΄ 2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αριθ. 758/28.01.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπο-
λογισμού του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία 
δε δύναται να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής

1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δω-
ρεάν νομική συνδρομή για την άσκηση της προβλεπό-
μενης προσφυγής της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
ν. 4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφω-
να με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της 
παρούσας απόφασης. Με τους ίδιους όρους παρέχεται 
νομική συνδρομή και στις διαδικασίες ενώπιον των Ανε-
ξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυ-
γών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 27 του άρθρου 80 
του ν. 4375/2016.

2. Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής 
έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη διοικητική 
διαδικασία σε δεύτερο βαθμό, ήτοι κατά της απόφασης 
που απορρίπτει την αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 92 επ του ν. 4636/2019
(Α’ 169). Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικη-
γόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της 
Υπηρεσίας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσω-
πείται από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση 
που κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας σε 
δεύτερο βαθμό ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του 
σε άλλο δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής 
παύει αυτοδικαίως.

3. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης της προ-
σφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 95 παρ. 2 (α), 
πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης της 
προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 95 παρ. 2 (β), 
και τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της 
προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 95 παρ. 2 (γ)
ν. 4636/2019. Στην περίπτωση του άρθ. 90 παρ. 3 η σχετι-
κή αίτηση υποβάλλεται με την κατάθεση της προσφυγής.

4. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 2 και η νομική συνδρομή 
παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μη-
τρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου του επομένου 
άρθρου, ο οποίος επιλέγεται από το τμήμα Συντονισμού 
της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επιλογή γίνεται με αντιστοίχιση 

της σειράς καταγραφής των δικηγόρων στο μητρώο με 
τη χρονολογική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων παρο-
χής νομικής συνδρομής προς τον σκοπό της βέλτιστης 
εξυπηρέτησης των αναγκών της Υπηρεσίας. Ο αιτών 
ενημερώνεται το συντομότερο και σε γλώσσα που κα-
τανοεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 
για τον δικηγόρο που ορίσθηκε να του παρέχει δωρεάν 
νομική συνδρομή.

5. Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει: α. τη σύνταξη και 
κατάθεση προσφυγής, σε περίπτωση δε που η προσφυ-
γή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και την κατάθεση 
αιτήματος παραμονής του άρθρου 104 παρ.2, εφόσον 
δεν έχει ήδη ασκηθεί, β. την πραγματοποίηση συσκέψε-
ων με τον αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της 
υπόθεσης του και γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήμα-
τος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου.

6. Κατά τις συσκέψεις της περίπτωσης (β) της προη-
γούμενης παραγράφου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες 
διερμηνείας, με μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον 
η επικοινωνία μεταξύ του δικηγόρου και του αιτούντος 
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαφορετικά. Η δωρεάν πα-
ρεχόμενη διερμηνεία κατά τις συναντήσεις δεν μπορεί 
να υπερβαίνει αθροιστικά τις δύο (2) ώρες.

7. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είναι δυνα-
τόν να παρέχεται νομική συνδρομή μέσω συστήματος 
τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρε-
σίας Ασύλου ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρει-
ες διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης του προηγούμενου 
εδαφίου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Μητρώο Δικηγόρων

1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγό-
ρων, αποτελούμενο από εν ενεργεία δικηγόρους, στο 
οποίο δύνανται να εγγραφούν, εφόσον πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των ακολούθων παραγράφων. Ειδικότερα, οι 
δικηγόροι θα πρέπει:

α. να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και

β. να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου 

ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, 
προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθ-
μίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση 
περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συ-
μπλήρωση του μητρώου και ο αριθμός των θέσεων δι-
κηγόρων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

3. Η επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Υπηρεσί-
ας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, ο οποίος 
ορίζεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, και 
ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, έναν εκπρόσωπο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έναν εκπρόσωπο 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
ως μέλη. Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπων από 
κάποιον από τους ανωτέρω φορείς, είναι δυνατή η ανα-
πλήρωση τους από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10492 Τεύχος B’ 1009/24.03.2020

κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, οι οποίοι θα οριστούν 
με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Μετά την υπόδειξη των εκπροσώπων, σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο, συστήνεται η Επιτροπή 
με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που διατίθεται για 
το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Ασύλου και βρίσκεται 
σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτρο-
πής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση.

6. Δικηγόρος, ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο 
Μητρώο οφείλει να δηλώσει κατά σειρά προτεραιότη-
τας τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στις οποίες 
επιθυμεί να παρέχει νομική συνδρομή, εφόσον επιλεγεί.

7. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικη-
γόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική 
σειρά υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στο Μη-
τρώο και κατανέμονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ασύλου στις οποίες θα παρέχουν νομική συνδρομή με 
απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού 
της Υπηρεσίας Ασύλου, με βάση την παραπάνω κατά-
ταξη και τη δήλωση της παραγράφου 6. Όταν η αίτηση 
αποστέλλεται ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής 
θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση 
υπεραρίθμου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν την ίδια 
ημερομηνία η επιλογή των προς ένταξη στο Μητρώο 
δικηγόρων γίνεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται 
ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 3.

8. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο ισάριθμων 
επιλαχόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι κατα-
νέμονται ανά γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.

9. Με απόφαση του/της Προϊσταμένου του Τμήματος 
Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να διαγρα-
φεί δικηγόρος μέλος του Μητρώου στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: α. μετά από αίτηση του δικηγόρου ή β. απώλεια 
ή αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας για οποιαδήποτε 
αιτία ή γ. πειθαρχική τιμωρία του δικηγόρου.

10. Κάθε δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο, 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιμορφωτικό σεμινάριο 
εξειδίκευσης στο δίκαιο Διεθνούς Προστασίας, το οποίο 
διοργανώνεται από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με 
δικηγορικούς συλλόγους, άλλους δημόσιους επιστη-
μονικούς φορείς ή την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες.

11. Σε περίπτωση που σε Περιφερειακή Υπηρεσία 
Ασύλου παρατηρηθεί σταθερή μείωση του αριθμού 
των υποβαλλόμενων προσφυγών ώστε να μην είναι 
αναγκαία η παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ή 
αυτή υπερκαλύπτεται από τον αριθμό των δικηγόρων 
που έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη Περιφερειακή 
Υπηρεσία Ασύλου, οι δικηγόροι κατανέμονται, εφόσον 
το επιθυμούν, σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, 
στην οποία παρατηρείται ανάλογη αύξηση αναγκών, με 

βάση τη δήλωση της παραγράφου 6 και τις ανάγκες για 
παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής.

12. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, οι ανά-
γκες παροχής νομικής συνδρομής σε συγκεκριμένη Πε-
ριφερειακή Υπηρεσία Ασύλου δεν καλύπτονται, είναι δυ-
νατή, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, 
η κάλυψή τους από δικηγόρους που είναι τοποθετημένοι 
σε διαφορετικές Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, εφό-
σον οι δικηγόροι συναινούν. Στην περίπτωση αυτή, τα 
έξοδα μετάβασης, διαμονής και ημερησίας αποζημίω-
σης, όπως ορίζονται για τις δαπάνες μετακίνησης από 
την κείμενη νομοθεσία, καλύπτονται από την Υπηρεσία 
Ασύλου.

Άρθρο 3
Αμοιβή δικηγόρων

1. Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε 
εκατόν εξήντα (160,00€) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθε-
ση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας) και 
καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου. Σε περίπτω-
ση που έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας εξ 
ονόματος μελών οικογένειας αιτούντος και εφόσον σε 
πρώτο βαθμό έχει εκδοθεί μία απόφαση που αφορά όλα 
τα μέλη της οικογένειας, για τον υπολογισμό της αμοιβής 
του δικηγόρου η υπόθεση λογίζεται ως μία.

2. Ύστερα από αίτηση του δικηγόρου είναι δυνατό να 
προκαταβάλλονται οι δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 
6 της κοινής υπουργικής απόφασης 134453/23.12.2015, 
όπως ισχύει (Β΄ 2857), έως του ποσού των χιλίων πεντα-
κοσίων (1.500,00€) ευρώ.

Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής

1. Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
αμείβονται χωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώ-
νουν και μετά την ολοκλήρωση (πρακτικό συνεδρίασης 
από την Ανεξάρτητη Επιτροπή της Αρχής Προσφυγών) 
της υπόθεσης εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 
στο οποίο αναγράφεται ο σχετικός αριθμός υπόθεσης. Τα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραδίδονται συνολικά 
από κάθε δικηγόρο έως τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα στο 
Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της 
Υπηρεσίας Ασύλου, μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο 
των σχετικών υποθέσεων, η ολοκλήρωση των οποίων 
έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα.

2. Κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να συνο-
δεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής: α. 
Λίστα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων για την 
ένταξη στο Μητρώο Δικηγόρων, β. απόφαση ένταξης 
στο Μητρώο Δικηγόρων, γ. απόφαση ανάθεσης υπό-
θεσης, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Συντονισμού 
της Υπηρεσίας Ασύλου (ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά), 
δ. συγκεντρωτικός κατάλογος υποθέσεων μηνός, ε. τιμο-
λόγια παροχής υπηρεσιών για τις υποθέσεις που αναφέ-
ρονται στον κατάλογο, στ. ατομική βεβαίωση εκτέλεσης 
για τις υποθέσεις του καταλόγου, η οποία εκδίδεται από 
το Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, ζ. κατά-
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σταση πληρωμής, η. βεβαίωση αριθμού τραπεζικού λο-
γαριασμού, θ. φορολογική ενημερότητα, ι. ασφαλιστική 
ενημερότητα, ια’ κατάσταση δικαιολογητικών δαπάνης 
και ιβ’ υπεύθυνη δήλωση περί ενεχυρίασης ή μη του 
ποσού.

3. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί προσφυγή ή 
κατά περίπτωση αίτημα παραμονής του άρθρου 104 
παρ. 2 ν. 4636/2019 (Α΄ 169), αλλά δεν κατέστη δυνατή 
η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών της παροχής νο-
μικής συνδρομής, για λόγους που δεν ανάγονται στο 
πρόσωπο του δικηγόρου, ενδεικτικά λόγω παραίτησης 
του αιτούντα από τη δωρεάν νομική συνδρομή ή μη 
κατάθεσης αυτοπροσώπως σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 3 ν. 4636/2019, καταβάλλεται στον δικηγόρο αμοι-
βή ύψους ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δικηγόρων

1. Οι δικηγόροι, εκτός από την υποχρέωσή τους για 
τήρηση του απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
Κώδικα Δικηγόρων, δεσμεύονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 76 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), οι οποίες εφαρμό-
ζονται αναλόγως.

2. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμετέχουν, χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που δι-
οργανώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία 
με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες κ.α.) με σκοπό τη διαρκή τους επιμόρφωση και 
ενημέρωση σε ζητήματα δικαίου διεθνούς προστασίας.

3. Ο δικηγόρος, μέλος του Μητρώου, υποχρεούται να 
αναλαμβάνει και να ανταποκρίνεται με τη δέουσα επιμέ-
λεια σε εκάστη ανατιθέμενη υπόθεση. Σε περίπτωση που 
δικηγόρος - μέλος του Μητρώου δεν ανταποκρίνεται 
με επιμέλεια στις ανατιθέμενες υποθέσεις ή αρνείται ή 
κωλύεται για λόγους που δε συνιστούν ανωτέρα βία ή 
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δια-
γράφεται από το Μητρώο με απόφαση του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Ασύλου και οι υποθέσεις ανατίθενται σε 
άλλους που αναλαμβάνουν να περαιώσουν την υπόθεση 
έναντι ποσού 90 ευρώ.

4. Οι δικηγόροι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο μέχρι την διαγραφή τους σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος και υπό την επιφύλαξη επάρκειας των απα-
ραίτητων πόρων για τη συνέχιση της παροχής δωρεάν 
νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία κατά 
τους όρους της παρούσας.

5. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, 
κατόπιν αίτησης του δικηγόρου, δύναται να αναστέλλε-
ται η παροχή των υπηρεσιών του για χρονικό διάστη-
μα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες 
εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι εξ αιτίας των 
οποίων ο δικηγόρος δεν δύναται να παρέχει τις υπηρε-
σίες του. Στην περίπτωση αυτή, για το χρονικό διάστημα 
της αναστολής οι υποθέσεις ανατίθενται και σε δικηγόρο 
από τον κατάλογο της παρ. 8 του άρθρου 2.

Άρθρο 6
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υφιστάμενα 
μέλη του Μητρώου καθίστανται αυτοδικαίως μέλη του 
νέου Μητρώου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις που ορίζει η παρούσα.

2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η οικ. 
12205/16-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2864), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την 3651/14-02-2019 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 528).

3. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις προσφυγές που 
έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το ν. 4636/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19  Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δικαιοσύνης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 550/54155 (6)
Τροποποίηση των 199745/27-12-2011 (Β' 3214), 

492/85653/09-08-2012 (Β' 2355), 3105/121457/06-

11-2015 (Β' 2483) και 2519/ 283226/05-11-2019 

(Β' 4194) υπουργικών αποφάσεων ως προς τους 

διατηρητές ποικιλιών κηπευτικών ειδών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 

«Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλα-
σιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164), όπως η παρ. 
2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμι-
ση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.» 
(Α΄ 154).

β) Της παρ. 7 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 
10 της 236989/12-5-2003 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου 
και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» 
(Β΄ 705).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α’ 121).
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4. Το από 16/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμή-
ματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της 
Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμε-
νων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

5. Το αριθμ. 19263/22-04-2019 έγγραφο του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση των 199745/27-12-2011 (Β΄3214), 
492/85653/09-08-2012 (Β΄2355), 3105/121457/
06-11-2015 (Β΄2483) και 2519/ 283226/
05-11-2019 (Β΄ 4194) υπουργικών αποφάσεων

1. Η περίπτ. Β «Κηπευτικά» της παρ. 3 της 199745/
27-12-2011 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3214) τροποποιείται ως προς 
τον διατηρητή των παρακάτω ποικιλιών ανά φυτικό εί-
δος:

α) Φυτικό είδος: Τομάτα

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

2. ALFA 200 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

3. OLYMPIA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5. ΠΑΞΟΙ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

β) Φυτικό είδος: Φασόλι

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

5. BARBOUNI ANARICHOMENO ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

6. BARBOUNI PLATI ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

7. KANARINIA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

8. LASITHIOU ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

9. TSAOULIA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

γ) Φυτικό είδος: Αγγούρι

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

NAIRA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

δ) Φυτικό είδος: Αντίδι

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

DEMI ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ε) Φυτικό είδος: Μελιτζάνα

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

TSAKONIKI ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

στ) Φυτικό είδος: Μπάμια

Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

3. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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ζ) Φυτικό είδος: Πεπόνι
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

2. AGIOU VASILEIOU ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

3. ARGOUS ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4. ZAKINTHOU ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

η) Φυτικό είδος: Ραδίκι
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

KORYVOS ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

θ) Φυτικό είδος: Κρεμμύδι
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

KALIVIOTIKO ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2. Η περίπτ. Β «Κηπευτικά» της παρ. 3 της 492/85653/09-08-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2355) τροποποιείται ως προς τον διατηρητή των παρακάτω ποικιλιών ανά φυτικό είδος:

α) Φυτικό είδος: Κολοκύθι
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

KOMPOKOLOKITHO ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

β) Φυτικό είδος: Μελιτζάνα
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

IRA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

γ) Φυτικό είδος: Πιπεριά
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

MITERO ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

STAVROS ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

δ) Φυτικό είδος: Φασόλι
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

HANDRELIA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

HANDRES ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

3. Η περίπτ. Β «Κηπευτικά» της παρ. 3 του άρθρου 1 της 3105/121457/06-11-2015 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2483) τροποποιείται ως προς τον διατηρητή των παρακάτω 
ποικιλιών ανά φυτικό είδος:

α) Φυτικό είδος: Τομάτα
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

APOLLONAS ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ARTEMIDA ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

β) Φυτικό είδος: Φασόλι αναρριχώμενο
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής

DANAI ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

KRINI ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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4. Η περίπτ. Β «Κηπευτικά» της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 2519/283226/05-11-2019 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 4194) τροποποιείται ως προς τον διατηρητή των παρακάτω ποικιλιών ανά 
φυτικό είδος:

α) Φυτικό είδος: Μελιτζάνα
Όνομα ποικιλίας Διατηρητής
TSAKONIKI LEONIDIOU ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10498 Τεύχος B’ 1009/24.03.2020

*02010092403200012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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