
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσε-
ως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών 
του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το 
έτος 2017.

2 Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για 
ειδίκευση.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενι-
κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έως και Ιού-
νιο 2017.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουρ-
γικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και 
σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου 
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας 
εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλ-
λακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του 
ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν», (Β’2454).

5 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολο-
γητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος 
ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται 
από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   8050 (1)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικά-

σεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφο-

ρών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για 

το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.

β) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 693/1977 
(262 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του 
ν. 2172/1993 (207 Α').

γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002 «Για την επί-
λυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος και άλλες διατάξεις» (180 Α').

2. Το με αριθμό ΔΥ 9/13-1-2017 πρακτικό συνεδρι-
άσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο 
και δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των 
μελών: α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του 
άρθρου 99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδι-
κάσεως Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις 
του ν. 3038/2002 και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2017.

3. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», συ-
γκροτούμε:

Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας 
για το έτος 2017, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου,
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-

εδρο
2. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη, 
Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Θωμά Γκατζογιάννη του Ανδρέα, 
Αρεοπαγίτη
4. Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. α) Ευγενία Σαχπεκίδου του Ρόδιου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης
6. α) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης
β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη, 
Δικηγόρο Αθηνών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-

κηγόρων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τής παρούσης έως 30.06.2017, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες κατά τα παραπάνω.

2. Την κατανομή της υπερωριακής απασχόλησης, σύμ-
φωνα με τις υπάρχουσες πιστώσεις ως εξής:

α) Είκοσι δύο (22) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Γραμμα-
τείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης, στους οποίους περιλαμβάνονται 
οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά άτομο για το α' εξάμηνο του έτους 2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της παρ. Α του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

β) Δώδεκα (12) Ειδικοί Επιθεωρητές μέχρι εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες ανά άτομο για το α' εξάμηνο του έτους 
2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της 
παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

γ) Δύο (2) Οδηγοί, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
άτομο για το α' εξάμηνο του έτους 2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της παρ. Α του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

I

   Αριθμ. 892 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουρ-

γικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και 

σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Πα-

ραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγ-

γραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλα-

κτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του 

ν. 2939/2001 (Α'179), όπως ισχύουν», (Β'2454).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7,17,20 και 24 του ν. 2939/

2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συ-
σκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Ορ-
γανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄179), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 (παρ.3), 5 
(παρ.3), 6 και 7 του ν. 3854/2010 (Α'94) και στη συνέχεια 
τα άρθρα 20 και 24 με τα άρθρα 6 και 46 του ν. 4042/
2012 (Α'24).

2. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμά-
των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής» (Α' 24).

3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδη-
γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες σχετικές 
διατάξεις» (Α' 166).

4. Το π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λει-
τουργία του Ελληνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Δια-
χείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 
και κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθει-
ών του Οργανισμού» (Α'154), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 3854/2010 (Α'94) και στη συνέχεια με 
το άρθρο 46 (παρ. 4, 5, 6 και 7) του ν. 4042/2012 (Α'24).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98) στη συνέχεια τρο-
ποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του 
ν. 4320/2015 (Α'29).

6. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β' 3610).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ 198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β '3722).

10. Την υπ' αριθμ. 181504/2016 υπουργική απόφαση 
«Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του 
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός 
διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο 
της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του 
ν. 2939/2001 (Α΄179), όπως ισχύουν» (Β' 2454).

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

Άρθρο 1
Η υπ' αριθμ. 181504/2016 υπουργική απόφαση (Β' 2454) 

τροποποιείται ως εξής:
1) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η περίπτωση (β) 

αντικαθίσταται ως εξής:
«β) τους παραγωγούς που, ήδη κατά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην ελ-
ληνική επικράτεια, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγραφούν 
στο Ε.Μ.ΠΑ. μέσα σε 8 μήνες από την έναρξη ισχύος της».

2) Στο άρθρο 9, η περίπτωση (ε) αριθμείται ως παρά-
γραφος 2, οπότε οι προηγούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 
αυτού αριθμούνται ως παράγραφος 1. Η νέα παράγρα-
φος 2 έχει ως εξής:

«2. Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού 
στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας καθίσταται υπο-
χρεωτική στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατά-
ξεων του ν. 4308/2014 (Α'251), όπως εκάστοτε ισχύει.
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3) Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:
α) εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφω-

να με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
ως προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην 
ελληνική αγορά και,

β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/
2016 (Α' 147) όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα του 
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους δια-
γωνισμούς».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Αναπληρωτής Υπουργός
Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

    Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 (5)
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιο-

λογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το 

τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμ-

βάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με 

τρία τέκνα. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ Α’ 

151), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15), του άρθρου 
2 παρ. 11 του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α΄ 142) και του άρθρου 
20 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17) και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 καθώς και 
του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει.

3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ακροτελεύτιου 
εδαφίου του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ Α΄151), 
όπως ισχύει και του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο 4 
του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄ 75).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 
2015/10.07.2015 (ΦΕΚ 1574/Β’/27-7-2015) απόφα-
σης Γ.Γ.Δ.Ε. «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 
ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 
1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β΄ 3017) αποφάσεων του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον 
ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας και οργανικών 
θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που 
αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδι-
ότητα Τελωνείων».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύουν. 

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Α΄94), όπως ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Α΄94), όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ. 
2, περ. δ). 

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης απαλλα-
γής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που πα-
ραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με 
τρία τέκνα. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολο-
γητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από 
το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που πα-
ραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με 
τρία τέκνα. 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα έχει εφαρμογή για τη χορήγηση της απαλ-
λαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινή-
των που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και 
από γονείς με τρία τέκνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 
και του άρθρων 1 παράγραφος 2 και 4 του ν. 3454/2006. 

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα 

1. Δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το τέλος 
ταξινόμησης είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με 
τρία τέκνα, οι οποίοι είναι: 

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ-
λάδα, 

β) ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα, 

γ) πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

δ) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και 
μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής 
υπηκοότητας.

2. Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με 
τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυ-
τοκίνητο ανά οικογένεια.




