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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/23565 (1)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−

σκευμάτων της αρμοδιότητας καθορισμού του ωρα−
ρίου εργασίας του προσωπικού ορισμένων κατηγορι−
ών εργαζομένων του Παντείου Πανεπιστημίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί 

κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετικού 
περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» 
(ΦΕΚ126/Α΄).

(β) Της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23 του 
ν.  1735/1987 (ΦΕΚ 95/Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο το−
μέα, Κοινωνυχός’Ελεγχος κ.λπ.».

(γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητυχά όργανα».

(δ) Της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 
281/Α») «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνυχής Σχολής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

(ε) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄) «Οργανισμός Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

(στ) Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

(ζ) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων», (ΦΕΚ 231/Α΄).

2. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β΄/3.10.2007) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

3. Το υπ’ αριθμ. 95966/Β1/27.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο 
ζητείται η απασχόληση του προσωπικού (μόνιμου και με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) των κλάδων ΔΕ Τεχνικού (δια−
φόρων ειδικοτήτων) ΥΕ Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων και ΥΕ 
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Προσωπικού Καθαριότητας του Παντείου Πανεπιστημίου 
κατά τα Σάββατα, Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, με χορήγηση 
συμπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 & 2 του άρθρου 23 ν.  1735/1987 (ΦΕΚ 
195 Α) προκειμένου να διασφαλισθεί η φύλαξη των κτιρί−
ων καθημερινά και όλο το 24ωρο, η αντιμετώπιση ενδεχο−
μένων βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, και 
ο έκτακτος καθαρισμός του Παντείου Πανεπιστημίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων την αρμοδιότητα να καθορίσει με απόφαση του 
το ωράριο εργασίας του προσωπικού (μόνιμου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) των κλάδων 
ΔΕ Τεχνικού (διαφόρων ειδικοτήτων), ΥΕ Φυλάκων − Νυκτο−
φυλάκων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του Παντείου 
Πανεπιστημίου κατά τα Σάββατα, Κυριακές και λοιπές εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες.

2. Το ανωτέρω προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημί−
ου θα απασχολείται μέσα στα καθοριζόμενα όρια που 
προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

    F
(2) 

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙ−
ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.» η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 40605/ΥΠΕ/4/00541/Ε/ν. 3299/2004/ 
5.9.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από καύση βιομάζας 
στη θέση Κάκκαβος του Δ.Δ. Διμηνίου του Δήμου Αισω−
νίας του νομού Μαγνησίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ−
μυρίου οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα δύο ευρώ (1.832.332,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εξα−
κοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι 
ευρώ (659.416,00) € που αποτελεί ποσοστό 36,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εξακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι 
ευρώ (641.316,00) € που αποτελεί ποσοστό 35,00%, του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εξα−
κοσίων ευρώ (531.600,00) € που αποτελεί ποσοστό 
29,00%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 25.1.2008.
στ) Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

ανέρχονται συνολικά σε 1 άτομο με σύμβαση έργου.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 

του συνόλου της επιχορήγησης ύψους εξακοσίων σα−
ράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι (641.316,00) 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  F

(3) 
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «VOLOS 

ENTERPRISES Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      Με την υπ’ αριθμ. 40830/ΥΠΕ/5/00132/ν. 3299/2004/ 
8.9.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «VOLOS 
ENTERPRISES Ε.Π.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσης της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη 
Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας για Λογαριασμό Τρίτων στη θέση «Κράτσι»του 
Δήμου Αλμυρού (Δ.Δ. Πλατάνου) του Νομού Μαγνησί−
ας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δυο εκατομμυ−
ρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
(2.427.900,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 36,584%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός (888.231,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις 
μόνιμης απασχόλησης (6 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 26.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  F

(4) 
    Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 

της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ−
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 40820/ΥΠ Ε/4/00818/8.9.2008 από−
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
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και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΔΟΜΙ−
ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» με δ.τ. 
«ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΒΕΕ», που αναφέρεται στην επέκτα−
ση μονάδας και δημιουργία αποθήκης και υποδομών 
Logistics, στη θέση Κύριλλο, του Δήμου Ασπροπύργου, 
του Ν. Αττικής, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα έξι χιλι−
άδων ευρώ (856.000,00 €).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(214.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(299.600,00) € που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου, ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακο−
σίων ευρώ (342.400,00 €).

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
29.10.2007

• Η συνολική απασχόληση των εργαζομένων ανέρχε−
ται σε σαράντα εννέα (49) άτομα.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν 
πενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (156.100,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  F

(5) 
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ ΔΙΑΚΟ−
ΠΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΚΑΒΟ 
ΓΚΡΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 40822/ΥΠΕ/4/00133/ν. 3299/2004/ 
8.9.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλήρω−
ση και η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΒΟ 
ΓΚΡΕΚΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το 
διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ ΕΛΛΑΣ» Α.Ε. που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
του ξενοδοχείου «NISSAKI BEACH» 4* δυναμικότητας 
239 δωματίων 443 κλινών, στη θέση «Γιμάρι» του Δή−
μου Κασσωπαίων του Νομού Κερκύρας με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακο−
σίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
(2.905.894) Ευρώ.

β) Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδο−
μήντα τεσσάρων (726.474) Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 
25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα επτά (1.162.357) € που αποτελεί πο−
σοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα επτά χιλιάδων εξή−
ντα τριών (1.017.063) €.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
20.10.2007.

στ) Η συνολική απασχόληση των εργαζομένων ανέρ−
χεται σε 125 άτομα (109 υφισταμένων και 16 νέων).

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πε−
ντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
επτά (591.357) Ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 F

Aριθμ. 1089304/6118/717/Β0014 (6)
    Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για 

την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2007 στους αγρότες .

 Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και 

ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/
Β/25.2.1988) απόφαση.

3. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι 
επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και 
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 
31.7.2008.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 31.10.2008 την προθεσμία για την 
υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους 
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αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της από−
φασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 και αφορούν παραδό−
σεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρε−
σιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 55581/1058 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Αρεταίειου Νοσοκομείου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/73.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων». 

δ. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν.  1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα. 

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (Επέκταση των 

διατάξεων του ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες...Β΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 77310α/Β2/16/7/2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Την από 28.8.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον εγκριθέντα 
προϋπολογισμό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, οικονομι−
κού έτους 2008, ΚΑΕ 0261 ποσόν δαπάνης 15.000,00  €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για είκο−

σι πέντε (25) υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, έως 50 ώρες 
το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερω−
ριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
 F

Aριθμ. 55482/1054 (8) 
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1 Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

δ. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/73. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων». 

δ. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων». 
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν.  1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 υπουργική από−

φαση (Επέκταση των διατάξεων του ν.3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες...Β΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 310088/23.7.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 28.8.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, οικονομικού έτους 2008, Φ110 
ΚΑΕ 0261 ποσόν δαπάνης 2.950,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δυο (2) 

μισθωτούς, Διοικητικών−Λογιστών ΔΕ, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο 
ΚΕΠΠΥΕΛ Θεσσαλονίκης, έως 25 ώρες το μήνα, ο καθένας, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

 F
Aριθμ. 322861 (9) 
    Συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή 

του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και 
λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των νόμων:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280 Α΄). 

β. Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμε−
τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ−
ΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.  1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).

δ. Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποί−
ησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» 
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αυτά τρο−
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 
2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 
154 Α΄), με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα 
προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ 223 Α΄), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α΄) και με την παρ. 4 του 
άρθρου 19 του ν. 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 191 Α΄).

2. Των κανονισμών:
α. Το Κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου “για 

τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) 
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001” (L 270), όπως 
ισχύει σήμερα.

β. Το υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 796/2004 Κανονισμό της Επι−
τροπής σχετικά με τη “θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της 
διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον υπ’ 
αριθμ. 1782/2003 κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς” (L 141), όπως ισχύει σήμερα. 

γ. Τον υπ’ αριθμ. 1698/2004 Κανονισμό (ΕΕ) για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης−(ΕΓΤΑΑ), όπως 
ισχύει σήμερα.

3. Των Υπουργικών αποφάσεων: 
α. Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανά−
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πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 782/2003 του 
Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄), που κυρώθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), όπως 
ισχύει.

β. Την υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 (ΦΕΚ Β΄ 764/27.6.2006) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωμα−
τικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του 
Καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην 
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία 
Β και Γ του Παραρτήματος III του Κανονισμού αυτού».

γ. Την υπ’ αριθμ. 294301 (ΦΕΚ Β΄ 1042/25.6.2007) «Συ−
μπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου ΙΙΙ, των κα−
θεστώτων μη αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου 
IV και του μέτρου χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69, του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, καθώς και των 
ειδικών μέτρων στήριξης για τη συνέχιση και ανάπτυξη 
των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αριθ. 1405/2006.».

δ. Την υπ’ αριθμ. 262021/15.4.2005 (ΦΕΚ 538 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 324032/24.12.2004 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ”Εφαρ−
μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης 
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλαση του 
υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου’’ (ΦΕΚ 
1921Β΄)».

ε. Την υπ’ αριθμ. 282471/13.9.2006 ΦΕΚ 1307/β/2006 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τροφίμων, «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 
277628/29.5.2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπλη−
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 
4 του Καν. (ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν 
στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα 
σημεία Β και Γ του Παραρτήματος III του Κανονισμού 
αυτού» (ΦΕΚ 764 Β)».

4. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Πολι−
τικής και Τεκμηρίωσης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι αναγκαίες 
ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για 
την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμ−
μόρφωσης όπως ορίζονται στον καν. 1782/2003, άρθρα 
2−5.

Άρθρο 2
Εφαρμογή

Κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις από 
το ΕΓΤΕ ή από το ΕΓΤΑ ως δικαιούχος των μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρ. 36 

παρ. α) i−v και β) i, iv και v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 
οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συμ−
μόρφωσης. 

Άρθρο 3
Συμπληρωματικές Υποχρεώσεις Γεωργών ως προς τη 
μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης

1. Οι περιοχές:
− του νομού Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημα−

θίας
− της λεκάνης του Στρυμόνα στο Νομό Σερρών και
− της πεδιάδας Άρτας Πρέβεζας 
έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 

(ΦΕΚ 1212/Β΄/18.9.2001) κοινή υπουργική απόφαση, σε 
εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, ως ευπρόσβλητες 
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες.

2. Οι υποχρεώσεις των γεωργών των οποίων οι εκ−
μεταλλεύσεις βρίσκονται στις περιοχές αυτές, καθορί−
ζονται ως εξής:

2.1. Παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρί−
σκονται εντός των νομών Θεσσαλονίκης Κιλκίς, Πέλλας 
και Ημαθίας οφείλουν να τηρούν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 16175/824/12.4.2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 530/Β/28.4.2006).

2.2. Παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκο−
νται εντός της περιοχής της λεκάνης του Στρυμόνα (δηλ. 
στα Δημοτικά Διαμερίσματα όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 50982/2309/11.12.2006 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1894/Β/29.12.2006), 
υποχρεούνται να τηρούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
3 της παραπάνω απόφασης.

2.3. Παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρί−
σκονται εντός της περιοχής της πεδιάδας Άρτας−
Πρέβεζας (δηλ. στα Δημοτικά Διαμερίσματα όπως 
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 
50981/2308/11.12.2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
1895/Β΄/29.12.2006), υποχρεούνται να τηρούν τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.

3. Η παράγραφος Β.10 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
324032/2004 κοινής υπουργικής απόφασης, δεν εφαρ−
μόζεται πλέον λόγω εφαρμογής των ειδικότερων δια−
τάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 4
Συμπληρωματικές υποχρεώσεις των γεωργών

ως προς το περιβάλλον.

1. Οι γεωργοί όλης της χώρας υποχρεούνται να εφαρ−
μόζουν τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών 
όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 414985/1985 (Β 757) 
κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, παρ. 
3γ, στο π.δ. 86/1969 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο 
π.δ. 67/1981 (Α 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον ο γεωρ−
γός επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό 
του, προκαλεί με αίτησή του τη σχετική απόφαση του 
Δασαρχείου και αναρτά κατάλληλη σήμανση. 

2. Οι γεωργοί της χώρας υποχρεούνται να τηρούν 
τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων και εδαφοβελ−
τιωτικών προϊόντων όπως αναγράφονται στις ετικέτες 
των σκευασμάτων ή/και σύμφωνα με τα προγράμματα 
λίπανσης που εκπονούνται από τις αρμόδιες κατά τό−
πους υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των 
υπογείων υδάτων.
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3. Οι γεωργοί, των οποίων τα αγροτεμάχια βρί−
σκονται εντός περιοχών του Δικτύου Φύση 2000, 
απαγορεύεται να συλλέγουν, κόβουν, ξεριζώνουν ή 
καταστρέφουν τα αυτοφυή φυτά που περιλαμβάνο−
νται στο παράρτημα 4 της Οδηγίας 92/43 (παράρ−
τημα 4 της υπ’ αριθμ. 33318/1998 ΦΕΚ 1289β) κοινής 
υπουργικής απόφασης. Επίσης απαγορεύεται η δια−
τήρηση, μεταφορά και πώληση ή ανταλλαγή φυτών 
των ειδών αυτών.

4. Οι γεωργοί που παράγουν γάλα επιπλέον των απαι−
τήσεων που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. δ της υπ’ 
αριθμ. 282471 (ΦΕΚ 1307/Β/13.9.2006) υπουργικής απόφα−
σης, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι: 

i. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων άμελξης είναι 
τέτοια ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του γάλα−
κτος. 

ii. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του γάλακτος προ−
στατεύονται κατά των παρασίτων.

iii. Ο εξοπλισμός άμελξης διατηρείται σε καλή κα−
τάσταση και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να απολυμαίνε−
ται πριν από την άμελξη και να εξασφαλίζεται ότι οι 
θηλές, ο μαστός και η γύρω από αυτόν περιοχή είναι 
καθαρές.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Για τη διενέργεια των ελέγχων και τα έντυπα ελέγ−
χου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο ΙΙ της υπ’ 
αριθμ. 294301/ΦΕΚ 1042Β΄/2007 κοινής υπουργικής από−
φασης. 

2. Καταργείται το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 262021/15.4.2005 
ΦΕΚ 538Β υπουργικής απόφασης. 

3. Η ανάλυση κινδύνου για την εξαγωγή του δείγ−
ματος των επιτοπίων ελέγχων στηρίζεται κυρίως στα 
κριτήρια του άρ.3 παρ.2 της υπ’ αριθμ. 262021/15.4.2005 
υπουργικής απόφασης τα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να 
αναπροσαρμόζει ώστε το δείγμα να καθίσταται αντι−
προσωπευτικότερο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 
του καν. ΕΚ 796/2004. 

4. Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμά−
των των φυτοφαρμάκων (Γεν. Δ/νση Φυτικής Παρα−
γωγής, Δ/νση Φυτοπροστασίας) και των κτηνιατρικών 
φαρμάκων (Γ.Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση ΚΔΥ), υποχρε−
ούνται να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ετήσιο πρό−
γραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων, τους γεωργούς 
που ελέχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν 
ανα γεωργό, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου των αντίστοιχων γεωργών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των 
αρμοδίων υπηρεσιών για να επιβληθούν οι κυρώσεις 
για τις παραβάσεις που αφορούν μη τήρηση του κα−
θεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης –στους πα−
ραβάτες γεωργούς. 

Άρθρο 6
Κυρώσεις − Παραβάσεις

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6(3) του κανονισμού (ΕΕ)1782/03, το συνολι−
κό ποσό των επιβλητέων κυρώσεων είναι μικρότερο των 
100 Ευρώ, υποχρεούται να ενημερώσει τον γεωργό για 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποκατάσταση 
της νομιμότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 του καν. 
796/2004 μη επιβαλλόμενης της ως άνω κύρωσης. Εάν 
όμως ο γεωργός δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις 
του ελεγκτικού φορέα εντός του οριζόμενου από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ χρόνου, τότε η ποινή επιβάλλεται.

2. Οι ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 7(2) του καν.(ΕΕ) 
1782/2003, δυνάμει του οποίου εισάγεται η έννοια της 
ήσσονος σημασίας παράβασης στο καθεστώς της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης, καταγράφουν ως παραβάσεις 
ήσσονος σημασίας, εφόσον αυτές:

α. εντάσσονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
i. Απουσία ενός ενωτίου σε ποσοστό μικρότερο του 

20% των ζώων που θα έπρεπε να φέρουν δύο ενώτια.
ii. Απουσία μητρώου φαρμακευτικής αγωγής εκμε−

τάλλευσης, εφόσον δεν διαπιστώνεται κατοχή ή χρήση 
φαρμάκων.

iii. Μη εφαρμογή της αμειψισποράς με ψυχανθή εφό−
σον οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν δικαιολογούν 
τη μη εφαρμογή της. 

β. και συγκεντρώνουν όλα τα παρακάτω χαρακτηρι−
στικά: 

iv. Δεν αφορούν τον τομέα της υγείας των ζώων, και 
δεν επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.

v. Είναι παραβάσεις εξ αμελείας και δεν έχουν επα−
ναληφθεί στο παρελθόν.

vi. Χαρακτηρίζονται μικρής σπουδαιότητας, μη μόνιμες 
και εντός εκμετάλλευσης. 

vii. Είναι δυνατό να διορθωθούν με μικρές, απλές πα−
ρεμβάσεις του γεωργού.

Οι ελεγκτές καταγράφουν στην έκθεσή τους, τους λό−
γους για τους οποίους μια παράβαση θεωρείται ήσσο−
νος σημασίας, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 
γεωργό προς διόρθωση της παράβασης και το χρονικό 
περιθώριο διόρθωσης. Ο γεωργός λαμβάνει ενυπόγραφα 
γνώση των διορθωτικών μέτρων και της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. Εάν ο γεωργός δε συμμορφωθεί με τις 
οδηγίες επιβάλλεται ποινή 1% κατ’ ελάχιστο. 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ



28668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02019872509080008*

  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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