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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1416

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

26 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .......................................................................................
Υπαγωγή της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕ−
ΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με τα κίνητρα της επιχορήγησης.............
Προσαύξηση αποδοχών του εκπαιδευτικού προσω−
πικού του Σ.Ε.Π.................................................................................
Μεταφορά φοιτητών Πανεπιστημίου Πάτρας. .............
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας
41/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των απασχολουμένων: α) ως πληκτρο−
λόγων−δακτυλογράφων σε ηλεκτρονικό υπολο−
γιστή β) ως φωτοστοιχειοθετών, σελιδοποιών
και γ) ως σελιδοποιών − γραφίστικης με ένθε−
ση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών
Διαφήμισης −Επικοινωνίας .....................................................
Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό
και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού
της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών. ............................
Αναπροσαρμογή προστίμων του ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298
Α΄)και του ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α΄). ...........................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006
υπουργικής απόφασης «Απαγόρευση εμπορίας
σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων
υβριδίων αραβοσίτου» (ΦΕΚ 104 Β΄). .............................
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MA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», για την ενίσχυ−
ση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας
3 αστέρων, δυναμικότητας 52 δωματίων 99 κλινών στην
Αγία Τριάδα Τριπόλεως του Νομού Αρκαδίας, συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων τριακο−
σίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.350.000) Ευρώ με ποσο−
στό επιχορήγησης 30% ήτοι ποσό ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (1.305.000 Ευρώ).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 16 (16 ΕΜΕ) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 6.7.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 30626/ΥΠΕ/4/00271/Ν. 3299/2004/
5.9.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «GA.

(2)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑ−
ΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν.
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με τα κίνητρα της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 35129/ΥΠΕ/4/00274/Ν. 3299/04/
6.9. 2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ − ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.»
που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό
μονάδας κεραμοτουβλοποιίας στην περιοχή Δουνέικα
του Νομού Ηλείας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων
(18.400.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδό−
ντα χιλιάδες (8.280.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα οκτώ (18)
νέες θέσεις απασχόλησης (18 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 6.7.2006
(ομόφωνη).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 2/41853/0022
(3)
Προσαύξηση αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού
του Σ.Ε.Π.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 σε συνδυασμό με
τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του νόμου 3376/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 τ.Β΄) «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 Τ.Α/22.12.1978) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κλπ»,
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α/14.4.1993).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
10.000 Ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος, 30.000 Ευρώ
για το 2007, 35.000 Ευρώ για το 2008, 48.000 Ευρώ για
το 2009, 73.000 για το 2010 και 81.000 Ευρώ για το 2011.
Η δαπάνη του οικονομικού έτους 2006 θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 5115
του Ειδικού Φορέα 19−220 και για τα επόμενα πέντε
οικονομικά έτη οι σχετικές πιστώσεις θα εγγράφονται
στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης
στον Ειδικό Φορέα 90−21/185, αποφασίζουμε:
Και ορίζουμε ότι οι αποδοχές του κάθε φύσης και
σχέσης εργασίας διδακτικού προσωπικού του «Σχολείου
Ευρωπαϊκής Παιδείας» προσαυξάνονται με ποσό Εκατόν
εβδομήντα δύο (172) € κατά μήνα, κατ’ εξαίρεση των
κειμένων διατάξεων. Ειδικά για το ωρομίσθιο διδακτικό
προσωπικό του ΣΕΠ η ωριαία αντιμισθία του προσαυ−
ξάνεται με ποσό ίσο προς το ένα εβδομηκοστό (1/70)
του ανωτέρω ποσού. Η καταβολή της πρόσθετης αυτής
προσαύξησης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα το προ−
σωπικό αυτό προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΣΕΠ.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την
1.9.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.5/88683/Β3
Μεταφορά φοιτητών Πανεπιστημίου Πάτρας.

(4)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του αρθρ. 1 του ν. 2083/1992,
όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ. 152 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως
τροποποιήθηκε με υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006
(Β΄204) όμοια απόφαση.
4. Την πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πάτρας (συνεδρίαση 400/5.7.2006).
5. Η δαπάνη μεταφοράς των φοιτητών που προκαλεί−
ται από την μίσθωση των λεωφορείων ανέρχεται στο
ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ περίπου
(750.000 €) και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί κατά ένα μέ−
ρος της (40%) από την πώληση καρτών απεριορίστων
διαδρομών στους φοιτητές και κατά το υπόλοιπο (60%)
από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0815) οικονομικών ετών 2006 και 2007
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το εν
λόγω Πανεπιστήμιο, εγκρίνουμε:
Να προβεί το Πανεπιστήμιο Πάτρας στη σύναψη συμ−
βάσεων μίσθωσης λεωφορείων με φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα οιασδήποτε μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για
τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους
εκπαίδευσης της Πανεπιστημιούπολης για το χρονικό
διάστημα από 1.9.2006 έως 30.6.2007 (διδακτικό έτος
2006−2007).
Οι συμβάσεις μίσθωσης των λεωφορείων συνάπτονται
μετά από διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 12632
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 41/2006
που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των
απασχολουμένων: α) ως πληκτρολόγων−δακτυλογρά−
φων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή β) ως φωτοστοιχει−
οθετών, σελιδοποιών και γ) ως σελιδοποιών − γραφί−
στικης με ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εται−
ρειών Διαφήμισης −Επικοινωνίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας.
3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 24.8.2006.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας
41/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας
των απασχολουμένων: α) ως πληκτρολόγων − δακτυ−
λογράφων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή β) ως φωτο−
στοιχειοθετών, σελιδοποιών και γ) ως σελιδοποιών
− γραφίστικης με ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρο−
νικό υπολογιστή στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης
Εταιρειών Διαφήμισης − Επικοινωνίας για όλους τους
εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά
αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
8.8.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής»,
όπως ισχύει.
2. Την Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο
Κοντό.»
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005(Φ.Ε.Κ.1432/
Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών.».
4. Τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς ορ−
γανισμού του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών
στους νομούς Αργολίδας, Χανίων και Ρεθύμνου της
Χώρας και σε πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών
προέλευσης Ισπανίας.
5. Τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς ορ−
γανισμού του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών
και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Κ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού ύψους € 25.000,00 περίπου για το
οικονομικό έτος 2006 και ότι έχει εγγραφεί πίστωση
στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους € 50.000,00 στον
ειδικό φορέα Φ. 29/110 Κ.Α.Ε. 5329. Για τα επόμενα έτη
δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της δαπάνης λόγω της
φύσεως του προβλήματος.
8) Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Σκοπός

F
Αριθμ. 665
(6)
Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και
την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της
Τριστέτσας των εσπεριδοειδών.

1. Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται μέτρα επεί−
γοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη
του επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των
εσπεριδοειδών.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης φυτά
εσπεριδοειδών νοούνται τα φυτά των Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρίδια τους.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του ν. 2147/5192 (155/Α) «Περί προλή−
ψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών
των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής
Υπηρεσίας».
β) Του ν. 2362/1995 (247/Α) «Περί δημοσίου λογιστικού,
ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98/Α).
δ) Τα άρθρα 2 και 16 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέ−
τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος
μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο
κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών
για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλω−
σης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών
92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ,

Άρθρο 2
Γενικά μέτρα
1. Απαγορεύεται η παραγωγή, διακίνηση, διατήρηση
και χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών εσπεριδο−
ειδών που είναι προσβεβλημένα από τον ιό της Τριστέ−
τσας των εσπεριδοειδών.
2. Απαγορεύεται η διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλι−
κού εσπεριδοειδών εφ’ όσον δεν συνοδεύεται με Φυτοϋ−
γειονομικό Διαβατήριο. Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο
διατηρείται από τον τελικό χρήστη για τουλάχιστον
ένα (1) έτος.
3. Όλα τα φυτά εσπεριδοειδών συμπεριλαμβανομέ−
νων των μητρικών φυτών στα οποία διαπιστώνεται η
παρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών,
μετά από επίσημη δειγματοληψία και εργαστηριακό
έλεγχο, καθώς και τα φυτά εσπεριδοειδών που βρί−
σκονται σε ακτίνα 15 μέτρων από αυτά, άμεσα εκριζώ−
νονται και καταστρέφονται με καύση, με ευθύνη του
ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους και υπό την εποπτεία
της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
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4. Στην περίπτωση που το ποσοστό των μολυσμένων
φυτών σε ένα αγροτεμάχιο, μετά από επίσημη δειγμα−
τοληψία και εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι είναι
μεγαλύτερο του 10%, τότε όλα τα φυτά του αγροτε−
μαχίου αυτού άμεσα εκριζώνονται και καταστρέφονται,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.
5. Άμεσα καταστρέφεται, με καύση, ολόκληρη η παρτί−
δα του πολλαπλασιαστικού υλικού εσπεριδοειδών στην
οποία διαπιστώνεται η παρουσία του ιού της Τριστέτσας
των εσπεριδοειδών, μετά από επίσημη δειγματοληψία
και εργαστηριακό έλεγχο, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή
του κατόχου της και υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας
Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 3
Έλεγχοι
1. Τα μητρικά φυτά εσπεριδοειδών, που προορίζονται
για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού εμβολι−
οληψίας και υποκειμένων, υποβάλλονται υποχρεωτικά
σε ετήσια επίσημη δειγματοληψία για εργαστηριακό
έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, με στόχο τον
έλεγχο όλων των μητρικών φυτών εσπεριδοειδών ανά
τετραετία.
2. α) Όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών
που παράγεται στη Χώρα, καθώς και το διακινούμενο
στη Χώρα, Κοινοτικής προέλευσης, υπόκειται υποχρε−
ωτικά σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με
επίσημη δειγματοληψία.
β) Για πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών προ−
έλευσης άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοι−
νότητας:
Κάθε διακινητής (έμπορος ή φυτωριούχος ή αγορα−
στής καλλιεργητής) υποχρεούται, τουλάχιστον τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη άφιξη του ανωτέρω
υλικού στη Χώρα για οιονδήποτε σκοπό, να ενημερώνει
εγγράφως το τοπικό Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων
(ΚΕΠΠΥΕΛ) και την Υπηρεσία Γεωργίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης του τόπου προορισμού, γνωρίζοντας
τους τα ακόλουθα:
i) Τη βοτανική ονομασία, το είδος του πολλαπλασια−
στικού υλικού και την ποσότητα κατά ποικιλία και κα−
τηγορία.
ii) Την πλήρη διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου θα
διατηρηθεί τοπολλαπλασιαστικό υλικό.
iii) Τους τελικούς χρήστες στους οποίους θα διατεθεί
το υλικό αυτό, γνωρίζοντας τα εξής:
− Την επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο
εφ’ όσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων.
− Την πλήρη Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax
και e−Mail.
− Τη βοτανική ονομασία, το είδος του πολλαπλασια−
στικού υλικού και την ποσότητα κατά ποικιλία και κα−
τηγορία.
ίν) Την οριστική θέση εγκατάστασης κατά αγροτε−
μάχιο.
Το τοπικό ΚΕΠΠΥΕΛ, σε συνεννόηση − συνεργασία
με την Υπηρεσία Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, διενεργεί χωρίς καθυστέρηση επίσημη
δειγματοληψία στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό,
στις εγκαταστάσεις της αρχικής διατήρησης και πριν
από τη διακίνηση του στους τελικούς χρήστες, για ερ−
γαστηριακό έλεγχο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη βλάστη−
ση στο υλικό αυτό, η δειγματοληψία πραγματοποιείται
κατά την πρώτη βλαστική περίοδο που ακολουθεί στις
εγκαταστάσεις διακίνησης, διατήρησης ή φύτευσης
στην οριστική θέση.
γ) Η Υπηρεσία Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης νέων ή επα−
νεμβολιαζομένων φυτειών εσπεριδοειδών προβαίνει
υποχρεωτικά, για τρία (3) συνεχή έτη, σε επίσημη δειγ−
ματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. Τα φυτά αυτά
παραμένουν υπό φυτοϋγειονομική επιτήρηση για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, εάν διαπιστωθεί η
παρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών
στα νέα ή επανεμβολιαζόμενα φυτά που προέρχονται
από μία παρτίδα, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέ−
πονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης.
3. Όλες οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών, συμπεριλαμ−
βανομένων των φυτών σε δενδροστοιχίες, κήπους, βο−
τανικούς κήπους, συλλογές ποικιλιών, κ.λ.π., υπόκεινται
σε ετήσιο δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με
επίσημη δειγματοληψία από την Υπηρεσία
Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Στην περίπτωση που φυτά εσπεριδοειδών είναι εμ−
βολιασμένα σε υποκείμενα ανθεκτικά στον ιό της Τρι−
στέτσας των εσπεριδοειδών, η ανωτέρω δειγματοληψία
διενεργείται υποχρεωτικά ανεξάρτητα από τα αποτε−
λέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων.
4. Η επίσημη δειγματοληψία και η αποστολή των δειγ−
μάτων διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 5, συ−
ντάσσει και επικαιροποιεί κατάλογο των περιοχών κατά
νομό της Χώρας που διαπιστώνεται η παρουσία του ιού
της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών.
6. Ο ιός της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών θεωρείται
ότι έχει εξαλειφθεί από μία περιοχή εφ’ όσον επί τρία (3)
συνεχή έτη δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του, μετά
από επίσημη δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο.
Άρθρο 4
Οριοθέτηση ζωνών και απαγορεύσεις
1. α) Στις περιοχές όπου διαπιστώνεται η παρουσία
του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών, οι Υπηρε−
σίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε
συνεργασία με τα επίσημα εργαστήρια, με απόφαση
του οικείου Νομάρχη ή των οικείων Νομαρχών στην
περίπτωση διανομαρχιακής ζώνης, οριοθετούν τις ακό−
λουθες ζώνες:
− μία Εστιακή ζώνη, τουλάχιστον 500 μέτρων από την
αρχική εστία όπου διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού
της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών.
− μία Ζώνη ασφαλείας, τουλάχιστον 500 μέτρων πέραν
από την Εστιακή ζώνη και
− μία Ουδέτερη ζώνη, τουλάχιστον 500 μέτρων πέραν
από τη Ζώνη ασφαλείας.
β) Η οριοθέτηση των ανωτέρω ζωνών πραγματοποι−
είται με βάση φυσικά ή τεχνητά όρια, αποτυπώνονται
σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα και αντίγραφο του
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα−
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ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
2. Απαγορεύονται μέχρι της εξάλειψης του ιού της
Τριστέτσας των εσπεριδοειδών:
α) Εντός της Εστιακής ζώνης:
− οι νέες φυτεύσεις.
− οι επανεμβολιασμοί σε εγκατεστημένες φυτείες,
εκτός εκείνων που έχουν προετοιμαστεί για εμβολια−
σμό μέχρι το τέλος του επόμενου από την υπογραφή
της παρούσης, έτους, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας
Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
− η διακίνηση καρπών με ποδίσκους και φύλλα εκτός
της ζώνης αυτής.
− η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και
− η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά δια−
τηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα
παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και
20/10).
β) Εντός της Ζώνης ασφαλείας:
− η διακίνηση καρπών με φύλλα και ποδίσκους εκτός
της ζώνης αυτής.
− η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η λήψη
εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά και το παραγόμε−
νο πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρούνται υπό εντομο−
στεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα
(διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).
γ) Εντός της Ουδέτερης ζώνης:
− η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά δια−
τηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα
παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και
20/10).
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές και επίσημα εργαστήρια
Για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ορίζο−
νται:
1) Αρμόδιες αρχές:
α) Οι Υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων.
β) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ), τα οποία συνδράμουν
το έργο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετά από
συνεννόηση − συνεργασία. γ) Τα Κέντρα Ελέγχου και
Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου
Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) σε ότι αφορά τις διενεργούμε−
νες από αυτά δειγματοληψίες.
2) Οι επίσημες δειγματοληψίες διενεργούνται από τις
αρμόδιες αρχές των σημείων α) και β), εκτός αυτών που
αφορούν το διακινούμενο στη Χώρα πολλαπλασιαστικό
υλικό (παραγόμενο στη Χώρα και Κοινοτικής προέλευ−
σης) κατά τη διάρκεια της παραγωγής και εμπορίας
του καθώς και των μητρικών φυτών εσπεριδοειδών, που
διενεργούνται από τα ΚΕΠΠΥΕΛ. Στην περίπτωση αυτή
τα ΠΚΠΦ&ΠΕ και οι Υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων συνδράμουν το έργο των ΚΕΠΠΥΕΛ
μετά από συνεννόηση — συνεργασία.
Οι δενδροκομικοί Σταθμοί Πόρου και Ξυλοκάστρου,
τα κρατικά κτήματα Βέλου Κορινθίας και Καλού χωριού
Λασιθίου μπορούν να διενεργούν δειγματοληψίες για
τα φυτά που διατηρούν ή διακινούν.
3) Επίσημα εργαστήρια:
α) Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.).

β) Ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Ασπροπύργου Αττικής.
Άρθρο 6
Κάλυψη δαπανών
1. Οι δαπάνες:
α) εκρίζωσης και καταστροφής των φυτών,
β) αναλωσίμων των επισήμων εργαστηρίων, για τον
προσδιορισμό του ιού της τριστέτσας των εσπεριδο−
ειδών και
γ) προμήθειας κυτίων (kits) μεμβρανών νιτροκυτταρί−
νης με αντιδραστήρια, για τον προσδιορισμό του ιού της
τριστέτσας των εσπεριδοειδών, από τις περιφερειακές
αρμόδιες αρχές,
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η προβλεπό−
μενη δαπάνη, για το οικονομικό έτος 2006, ανέρχεται
στις € 25.000,00. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ύψους
€50.000,00 στον ειδικό φορέα Φ. 29/110 Κ.Α.Ε. 5329.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι διοικητικές και ποι−
νικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 34α
και 35 αντιστοίχως του ν. 2147/52 (Α΄ 155) «Περί προλή−
ψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών
των φυτών και περί οργανώσεων της φυτοπαθολογικής
Υπηρεσίας», όπως το άρθρο 34α προστέθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και
το άρθρο 35 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και την παράγραφο
1 του άρθρου 7 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154).
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η υπουργική απόφαση 85462/8.1.2001 (Β΄51).
Όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις της καταργού−
μενης απόφασης νοούνται οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 9
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται θέματα τεχνικά, λεπτομερεια−
κά και τοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του
ύψους της αποζημίωσης ανά φυτό, μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τις δια−
τάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο β) που ισχύει
μετά από τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

18822

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 308975
(7)
Αναπροσαρμογή προστίμων του ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α΄)
και του ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 721/1977 «Περί
εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
298 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.
9 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α΄).
β) Της παρ. 12 του άρθρου 8β του ν.δ. 220/1973 «Περί
εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων» (ΦΕΚ
272 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.
11 του άρθρου 2 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242 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΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(ΦΕΚ 1533 Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν.
721/1977 (ΦΕΚ 298 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε
με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242
Α΄), αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Το πρόστιμο της παρ. 1 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
β) Το πρόστιμο της παρ. 2 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δύο εκατομμύρια
(2.000.000) δραχμές» σε «χίλια (1.000) έως τριάντα χι−
λιάδες (30.000) ευρώ».
γ) Το πρόστιμο της παρ. 3 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
δ) Τα πρόστιμα της παρ. 5 αναπροσαρμόζονται ως
εξής:
αα) Το πρόστιμο της περίπτ. α αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως τέσσερα εκατομμύ−
ρια (4.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ».
ββ) Το πρόστιμο της περίπτ. β αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές έως ένα εκα−
τομμύριο (1.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ».

ε) Το πρόστιμο της παρ. 6 αναπροσαρμόζεται από
«δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ».
στ) Το πρόστιμο της παρ. 8 αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως δέκα χι−
λιάδες (10.000) ευρώ».
ζ) Το πρόστιμο της περίπτ. α της παρ. 9 αναπροσαρ−
μόζεται από «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δύο
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές» σε «χίλια (1.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».
η) Το πρόστιμο της παρ. 10 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
θ) Το πρόστιμο της παρ. 11 αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δύο εκατομμύρια
(2.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως δέκα χι−
λιάδες (10.000) ευρώ».
ι) Το πρόστιμο της παρ. 12 αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως δέκα χι−
λιάδες (10.000) ευρώ».
κ) Το πρόστιμο της παρ. 13 αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως δέκα χι−
λιάδες (10.000) ευρώ».
2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 8β του
ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2538/1997
(ΦΕΚ 242 Α΄), αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Το πρόστιμο της παρ. 1 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «χίλια (1.000) έως τριάντα χι−
λιάδες (30.000) ευρώ».
β) Το πρόστιμο της παρ. 2 αναπροσαρμόζεται από
«ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
γ) Το πρόστιμο της παρ. 4 αναπροσαρμόζεται από
«πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές» σε «χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ».
δ) Το πρόστιμο της παρ. 5 αναπροσαρμόζεται από
«δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
ε) Το πρόστιμο της παρ. 6 αναπροσαρμόζεται από
«πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) δραχμές» σε «χίλια (1.000) έως πενήντα χι−
λιάδες (50.000) ευρώ».
στ) Το πρόστιμο της παρ. 7 αναπροσαρμόζεται από
«δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές» σε «τριακόσια (300) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ

18823

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 308974
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006
υπουργικής απόφασης «Απαγόρευση εμπορίας σπό−
ρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδί−
ων αραβοσίτου» (ΦΕΚ 104 Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−
ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νο−
μικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 70 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν.
2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153 Α΄).
β) Του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 341561/2645/25.2.2000
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του
Υφυπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός
Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ει−
δών» (ΦΕΚ 443 Β΄).
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΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Y132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(ΦΕΚ 1533 Β΄).
3. Την ανάγκη αντικατάστασης του Πίνακα της υπ’
αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) Υπουργικής
Απόφασης, λόγω εγγραφής πέντε (5) νέων Γενετικά
Τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου στον Κοινό Κα−
τάλογο ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. O Πίνακας του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ.
243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργικής απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΙΝΑΚΑΣ
Γενετικά τροποποιημένα υβρίδια αραβοσίτου που ενε−
γράφησαν στο 13ο Συμπλήρωμα (OJ C232A/17.9.2004) της

22ης Πλήρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών
καλλιεργουμένων γεωργικών ειδών και στο 6ο Συμπλή−
ρωμα (OJ C334A/30.12.2005) της 23ης Πλήρους Έκδοσης
του Καταλόγου αυτού, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται
στην 24η Πλήρη ΄Εκδοσή του (OJ C68 Α/ 21.3.2006), κα−
θώς και στα Συμπληρώματα 2ο (OJ C93A/21.4.2006) και
3ο (OJ C164A/22.6.2006) της ΄Εκδοσης αυτής.
α/α

ΥΒΡΙΔΙΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

α/α

ΥΒΡΙΔΙΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

1

Aliacan BT

19

DKC4442YG

2

Aristis BT

20

DKC5784YG

3

Bolsa

21

DKC6041YG

4

Campero BT

22

Foggia

5

Cuartal BT

23

Helen BT

6

DK 513

24

PR32R43

7

DKC 6550

25

PR32W04

8

DKC 6575

26

PR34N44

9

Elgina

27

PR36R11

10

Gambier BT

28

Riglos BT

11

Jaral BT

29

SF1035T

12

Levina

30

SF1036T

13

Novelis

31

SF1112T

14

Olimpica

32

DKC3421YG

15

PR 32P76

33

PR38F71

16

PR 33P67

34

PR39V17

17

Protect

35

Κuratus

18

Bacila

36

PR39F56

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006
(ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2006
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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