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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (από το
ποιοτικό παρακράτημα) στον τομέα των ζαχαρό−
τευτλων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.............................
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Τροποποίηση − Συμπλήρωση υπουργικών αποφάσεων
Εφαρμογής του Μέτρου 1.1 Επενδύσεις στις γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) του
Ε.Π. Α.Α.−Α.Υ. 2000−2006, και των αντιστοίχων Μέ−
τρων των ΠΕΠ. ................................................................................. 2
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων ΤΕΕ Ναυπλίου,
ΤΕΕ Θράκης, ΤΕΕ Μακεδονίας, Σχολή Ξεναγών
Θεσσαλονίκης, ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Ρόδου, ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Γαλα−
ξιδίου και ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Αναβύσσου του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ............... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34562
(1)
Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (από το
ποιοτικό παρακράτημα) στον τομέα των ζαχαρότευτ−
λων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω−
παϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/1979).
β) του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983), όπως
η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρ−
θρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος
και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ.

70/Α΄/1984), του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/
Α/1990), του άρθρου 31 ν. 2076/1992 και του άρθρου 19
του ν. 2367/1995.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
π.δ. 63/2005 (98/Α/2005).
δ) του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (173/Α/1997), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2, παρ. 5 του
ν. 2732/1999 (154/Α/1999) και το άρθρο 23 του ν. 2945/2001
(223/Α/2001).
2. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) 1290/2005 του Συμβουλίου, «για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L. 209/2005).
β) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/2003), (άρθρο 69),
«περί θέσπισης κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και θέσπισης ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και τροποποίησης των κανονισμών
(Ε.Ο.Κ.) υπ’ αριθμ. 2019/1993, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1452/2001,
(Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1453/2001, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1454/2001, (Ε.Κ.)
υπ’ αριθμ. 1868/1994, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1251/1999, (Ε.Κ.) υπ’
αριθμ. 1254/1999, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1673/2000, (Ε.Κ.) υπ’
αριθμ. 2358/1971, και (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 2529/2001», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141/2004), (άρθρο 48)
«περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον
Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) 1973/2004 της Επιτροπής (L 345/2004) για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα
καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτ−
λων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση
των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση
καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) 318/2006 του Συμβουλίου (L 58/2006) για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης.
στ) 952/2006 της Επιτροπής (L 178/2006) σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
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318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαχείριση της
εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων
στον τομέα της ζάχαρης.
3. Την υπ’ αριθμ. 14479/27.4.2006 επιστολή του Υπουρ−
γού Α.Α.Τ. καθώς και την υπ’ αριθμ. 2000/28.4.2006 επι−
στολή του Γ. Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. προς την Ε. Επι−
τροπή με τις οποίες καθορίζεται το ύψος και οι όροι
χορήγησης της ενίσχυσης για το ποιοτικό παρακράτημα
των τεύτλων.
4. την υπ’ αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Συμπληρωμα−
τικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού
του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους
δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμο−
γή των Κανονισμών (Ε.Κ.) 1782/2003 του Συμβουλί−
ου και 795/2004 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1122/Β/2005).
5. Της άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονο−
μικών (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με
την με υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/13.2.2006 (Β΄ 209) όμοια
απόφαση και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 1324/Β/2000).
7. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ − Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας και τη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την καταβολή πρόσθετης
ενίσχυσης στους γεωργούς που παράγουν ζαχαρό−
τευτλα, από την εφαρμογή του ποιοτικού παρακρατή−
ματος στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, σε εκτέλεση
των Κανονισμών (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβου−
λίου (άρθρο 69), (Ε.Κ.) 795/2004 της Επιτροπής (άρθρο
48), και υπ’ αριθμ. 1973/2004 της Επιτροπής όπως αυτοί
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας και εμπορίας του παραγόμενου προ−
ϊόντος, καθώς και την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Τρόπος χορήγησης του ποιοτικού παρακρατήματος
Το ποσό, που προκύπτει από την παρακράτηση του
10% της συνιστώσας του Εθνικού Ανωτάτου Ορίου, η
οποία αντιστοιχεί στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, θα
χορηγείται ως πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση για
την παραγωγή ζαχαροτεύτλων. Η εν λόγω ενίσχυση
καταβάλλεται σε ετήσια βάση, στους γεωργούς που
παράγουν ζαχαρότευτλα, υπό τις προϋποθέσεις, που
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης
είναι οι γεωργοί που παράγουν ζαχαρότευτλα και τα
παραδίδουν στη ζαχαροβιομηχανία, υπό τις εξής προ−
ϋποθέσεις:
1. Υπογράφουν συμβόλαια (συμβάσεις) καλλιέργειας
τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος τους στη ζα−
χαροβιομηχανία, το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου κάθε
καλλιεργητικής περιόδου.
2. Υποβάλλουν σχετική αίτηση − δήλωση στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, στα πλαίσια της Ενιαίας Αίτησης του
Ολοκληρωμένου Συστήματος (κοινή υπουργική απόφα−
ση 277626/26.5.2006 – ΦΕΚ 761/Β/27.6.2006), στην οποία
δηλώνουν τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια για τα οποία
αιτούνται ενίσχυση.
3. Χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 225018/31.3.2003
(ΦΕΚ 493/Β΄/2003) υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κα−
νονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων
προς σπορά» με την οποία έγινε εναρμόνιση της κεί−
μενης νομοθεσίας προς την Οδηγία 66/402/Ε.Ο.Κ. του
Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις της.
4. Δεν χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιη−
μένων ποικιλιών.
5. Εντάσσονται σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω
τρία προγράμματα:
α. Συμβουλευτικής Λίπανσης των Ζαχαροτεύτλων
β. Χρήσης κουφετοποιημένου σπόρου με επενδυτικά
φάρμακα
γ. Ψεκασμού κατά της Cercospora beticola όπως
αυτά εφαρμόζονται από την Ελληνική Βιομηχανία Ζά−
χαρης, υπό την παρακολούθηση και εποπτεία του Ο.Π..
Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. Από την καλλιεργητική περίοδο 2008 εφαρμόζουν
προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Άρθρο 4
Πρόσθετη ενίσχυση
1. Το ποσό της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης,
που χορηγείται στους γεωργούς που παράγουν ζαχα−
ρότευτλα, καθορίζεται, σε ετήσια βάση, με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού που αναφέρε−
ται στο άρθρο 2 της παρούσας, θα εφαρμόζεται ανα−
λογική μείωση του ποσού της πρόσθετης στρεμματικής
ενίσχυσης, που καθορίζεται στην παρ. 1.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά χορήγησης της ενίσχυσης
1. Οι γεωργοί, που υποβάλλουν αίτηση−δήλωση, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας, δικαιούνται την
πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση, εφόσον μαζί με την
αίτηση υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Σύμβαση με την Ε.Β.Ζ. για καλλιέργεια και παρά−
δοση των τεύτλων.
β. Τιμολόγιο αγοράς (πρωτότυπο) του σπόρου, από
το οποίο προκύπτει ότι ο τελευταίος είναι πιστοποιη−
μένος και όχι γενετικά τροποποιημένος. Σε περίπτω−
ση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου, ο γεωργός
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πρέπει να προσκομίσει ευκρινές αντίγραφο αυτού, από
το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποι−
ημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από
τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
γ. Για την περίπτωση της Ολοκληρωμένης Διαχείρι−
σης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδιο διαπι−
στευμένο φορέα πιστοποίησης, ενταγμένο στο μητρώο
του ΟΠΕΓΕΠ.
δ. Έγγραφη βεβαίωση συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον
από τα προγράμματα του άρθρου 3 παρ. 4 της παρού−
σας απόφασης που χορηγείται από την Ε.Β.Ζ.
2. Επιπλέον οι γεωργοί θα πρέπει, απαραιτήτως, να
υποβάλουν μέχρι την 31 Ιανουαρίου της σχετικής πε−
ριόδου εμπορίας:
α. Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο) του παραδοθέντος
προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία και
β. βεβαίωση για τον αριθμό στρεμμάτων που καλλι−
εργήθηκαν.
Άρθρο 6
Εξουσιοδότηση
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων να καθορίζει με απόφασή του λεπτομερειακά
θέματα, ειδικά και τεχνικά, εφαρμογής της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
Το σχεδιασμό και συντονισμό για την εκτέλεση των
απαραίτητων ελέγχων που αφορούν την τήρηση των
όρων χορήγησης της πρόσθετης ενίσχυσης, έχει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την εμπορική περίοδο
2006/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 1274
(2)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση υπουργικών αποφάσεων
Εφαρμογής του Μέτρου 1.1 Επενδύσεις στις γεωρ−
γικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) του Ε.Π.
Α.Α.−Α.Υ. 2000−2006, και των αντιστοίχων Μέτρων
των ΠΕΠ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν
και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση

3091

και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 199) και τις διατάξεις του άρθρου
11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων
στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
1.2. Της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998
«Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 81).
1.3. Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160)
για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευ−
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγ−
γυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση
ορισμένων κανονισμών, όπως τροποποιούμενος ισχύει
κάθε φορά.
1.4. Του Καν. (ΕΚ) 445/2002 της Επιτροπής (L74) για
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.
1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτι−
κής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιούμενος
ισχύει κάθε φορά.
1.5. Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L316) για
την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στή−
ριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπεται από
τον Καν. 1257/1999 του Συμβουλίου.
1.6. Των Κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας (2000/C
28/02).
2. To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη
– Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006 (Ε.Π. Α.Α.
− Α.Υ. 2000−2006), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ισχύει.
3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ιδίως τα μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά
την Αγροτική Ανάπτυξη και συγκεκριμένα τις επενδύ−
σεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις δράσεις
προώθησης της πολυαπασχόλησης.
4. Το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ 252/Α/21.11.2000) περί «Ορών
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορι−
σμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 64/432 ΕΟΚ και 72/462 ΕΟΚ του Συμβουλίου»
και το π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ 251/Α/1.12.2005) περί «υγειονο−
μικών όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα
αιγοπρόβατα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68 ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όπως ισχύει» όπως τροποποιούμενα ισχύουν κάθε
φορά.
5. Την υπ’ αριθμ. 228120/8/4.1.2002 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας για τον «Καθορισμό αμοιβών των γεωπόνων,
μελών του ΓΕΩΤΕΕ, για την εξυπηρέτηση των προγραμ−
μάτων του Άξονα 1 του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανα−
συγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006».
6. Την υπ’ αριθμ. 532/24.4.2003 (ΦΕΚ 538/Β/2003) κοι−
νή υπουργική απόφαση [Κ.Υ.Α.] των Υπουργών Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας περί «Αντι−
κατάστασης της υπ’ αριθμ. (451) 394927/5332/2001
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με Καθεστώ−
τα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
2000−2006 για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλ−
λεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά.

3092

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την υπ’ αριθμ. 258394/6485/25.7.2003 απόφαση
Υπουργού Γεωργίας περί «Λεπτομερειών Εφαρμογής
των Καθεστώτων Ενισχύσεων της υπ’ αριθμ. 532/2003
κοινής υπουργικής απόφασης».
8. Την υπ’ αριθμ. 291217/3.8.2005 (ΦΕΚ 1131/Β/11.8.2005)
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό
Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 254820/27.5.2005 (ΦΕΚ
832/Β/05) όμοια απόφαση.
9. Την υπ’ αριθμ. 637/20.10.2005 (ΦΕΚ 1507/Β/2005)
κοινή υπουργική απόφαση [Κ.Υ.Α.] των Υπουργών Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Περί Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 για επενδύσεις
στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιού−
μενη ισχύει κάθε φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 14609/12.12.2005 απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Λεπτομερειών
Εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρ−
ρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
(κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 637/2005− ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟ Β΄)» καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές όπως τρο−
ποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά.
11. Την υπ’ αριθμ. 244639/2.1.2006 (ΦΕΚ 12/Β/2006) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμ−
ματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της εξου−
σίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
Εκτιμώντας, ότι:
1. Πολλά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που εγκρίθη−
καν με τις διαδικασίες της υπ’ αριθμ. 532/2003 κοινής
υπουργικής απόφασης δεν ολοκληρώνονται εντός των
χρονοδιαγραμμάτων της και ως εκ τούτου είναι ανα−
γκαίο να δοθεί επιπλέον χρόνος παράτασης πέραν
του προβλεπόμενου στην υπ’ αριθμ. 532/2003 κοινή
υπουργική απόφαση. Επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο
να υπολογιστεί με ακρίβεια ο επιπλέον χρόνος παράτα−
σης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα υπό υλοποίηση
επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης κρίνεται απαραίτητο να
μην προσδιοριστεί συγκεκριμένος χρόνος παράτασης
αλλά να δίνεται η δυνατότητα ο χρόνος αυτός να κα−
θορίζεται ατομικά ή συλλογικά ανάλογα με την πρόοδο
υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης.
2. Πολλά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης υλοποιούνται
με διαφορετικό τρόπο από εκείνο του σχεδιασμού τους
και συνεπώς από εκείνο της Ατομικής απόφασης Έγκρι−
σης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις
στην πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικει−
μένου των επενδύσεων και κατά συνέπεια στη συγχρη−
ματοδότησή τους. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο
να απλουστευτούν οι διαδικασίες τροποποίησης των
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης χωρίς ωστόσο να κα−
ταστρατηγούνται τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη
στην διαδικασία αξιολόγησης − γνωμοδότησης και να
τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική βιωσιμότητα του επεν−
δυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
3. Πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα οι προϋποθέ−
σεις συγχρηματοδότησης του ζωικού κεφαλαίου των
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 228120/8/4.1.2002 απόφα−
σης Υπουργού Γεωργίας για τον «Καθορισμό αμοιβών
των γεωπόνων, μελών του ΓΕΩΤΕΕ, για την εξυπηρέ−
τηση των προγραμμάτων του Άξονα 1 του ΕΠ «Αγρο−
τική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−
2006».
1. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 ως εξής:
1.1. (παράγραφος 1) Ορίζουμε ως Τεχνική Στήριξη των
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης που εγκρίνονται στα
πλαίσια του Μέτρου 1.1 του ΕΠ ΑΑ−ΑΥ 2000−2006 και
των αντιστοίχων Μέτρων των ΠΕΠ, την στήριξη που
προσφέρουν οι Γεωτεχνικοί, διαπιστευμένοι στο Ειδικό
Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης, για την υλο−
ποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και την
σύνταξη και υποβολή του σχετικού με την υλοποίηση
αιτήματος πληρωμής στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα.
Ως στήριξη υλοποίησης, νοείται η παροχή συμβουλών
και επίβλεψης προκειμένου το επενδυτικό Σχέδιο Βελ−
τίωσης να υλοποιηθεί από τον δικαιούχο σύμφωνα με
την Ατομική απόφαση Έγκρισης και την ισχύουσα Εθνική
και Κοινοτική νομοθεσία του Καθεστώτος Ενισχύσεων
για Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δεν
περιλαμβάνεται στην στήριξη υλοποίησης η υποχρέω−
ση εκπόνησης διακριτών μελετών που τυχόν θα απαι−
τηθούν κατά την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης
1.2. (παράγραφος 2) Ορίζουμε ως μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη Τεχνικής Στήριξης το ποσό των 690 ευρώ.
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 3,
ως εξής:
2.1. (παράγραφος 2) να πιστοποιούνται με κάθε νόμιμο
παραστατικό (π.χ. απόδειξη παροχής υπηρεσιών) που
προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
[Κ.Β.Σ.] και να συνοδεύονται από αποδεικτικό κατάθεσης
2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258394/6485/25.7.2003
απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί «Λεπτομερειών
Εφαρμογής των Καθεστώτων Ενισχύσεων της υπ’ αριθμ.
532/2003 κοινής υπουργικής απόφασης».
1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 1, παράγραφος 8 με επι−
πλέον εδάφιο γ΄, ως εξής:
1.1. (εδάφιο γ΄) Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εί−
ναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης πέραν του εξαμήνου. Η παράταση
αυτή μπορεί να είναι Ατομική ή σε εφαρμογή της υπ’
αριθμ. 637/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρο
25, παράγραφος 5, μπορεί να είναι και Συλλογική ενώ
η διάρκειά της καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον
βαθμό δυσκολίας υλοποίησης των επενδύσεων των
Σχεδίων Βελτίωσης.
Ατομική απόφαση Παράτασης της διάρκειας των
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης πέραν του εξαμήνου
γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄
Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατά
περίπτωση Επιχειρησιακού Προγράμματος, ύστερα από
αίτηση του δικαιούχου της ενίσχυσης για παράταση
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πέραν του εξαμήνου και εισήγηση του Τελικού Δικαι−
ούχου του Μέτρου κατά Περίπτωση Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Η αίτηση, η οποία συνυπογράφεται από
διαπιστευμένο στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων
Βελτίωσης Γεωτεχνικό, υποβάλλεται στον Τελικό Δι−
καιούχο του Μέτρου κατά περίπτωση Επιχειρησιακού
Προγράμματος, και υποχρεωτικά περιλαμβάνει την
πορεία υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτί−
ωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που οδήγησαν στην
καθυστέρηση ολοκλήρωσής του καθώς και χρονοδιά−
γραμμα ολοκλήρωσής του. Αιτήσεις παράτασης πέραν
του εξαμήνου που δεν πληρούν τις πιο πάνω προδι−
αγραφές δεν γίνονται αποδεκτές από τους Τελικούς
Δικαιούχους των Μέτρων.
Συλλογική απόφαση Παράτασης της διάρκειας των
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης πέραν του εξαμήνου
γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ει−
δικής Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογών
του Γ΄ Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
κατά περίπτωση Επιχειρησιακού Προγράμματος, ύστε−
ρα από εισήγηση του Τελικού Δικαιούχου του Μέτρου
κατά περίπτωση Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για
την εισήγησή του ο Τελικός Δικαιούχος λαμβάνει υπόψη
του την γενική πορεία του Μέτρου και τυχόν συλλογι−
κά προβλήματα που καθυστερούν την υλοποίηση των
επενδύσεων.
2. Αντικαθιστούμε στο άρθρο 1 την παράγραφο 10,
ως εξής:
2.1. Για την εφαρμογή του Άρθρου 25 (Τροποποίηση
απόφασης Έγκρισης) ορίζονται συμπληρωματικά τα
ακόλουθα:
2.1.1. (εδάφιο α΄) Για τις ανάγκες της παρούσας από−
φασης ως:
α) «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» νοούνται, οι δαπάνες
για την κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων (μόνο
στάβλος και αρμεκτήριο) και θερμοκηπίων, οι δαπά−
νες ανόρυξης γεωτρήσεων (μόνο για την άρδευση των
αγροτεμαχίων της γεωργικής εκμετάλλευσης), οι δα−
πάνες για την εγκατάσταση φυτειών και οι δαπάνες
για την προμήθεια ζωικού κεφαλαίου και συστημάτων
άρδευσης.
β) «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» νοούνται οι περιπτώ−
σεις:
1. έκδοσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων με δυ−
ναμικότητα μικρότερης εκείνης της μελλοντικής κα−
τάστασης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης λόγω
προσαρμογής στους όρους και στις προϋποθέσεις της
σχετικής νομοθεσίας για την έκδοση των αδειοδοτή−
σεων αυτών,
2. αδυναμίας εξεύρεσης του κατάλληλου ζωικού κε−
φαλαίου,
3. αδυναμίας επιτυχούς γεώτρησης ή αδυναμίας εξεύ−
ρεσης νερού κατάλληλου για άρδευση.
2.1.2. (εδάφιο β΄) Η τροποποίηση του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης, εκτός των άλλων, δεν μπορεί
να έχει σαν συνέπεια την υπέρβαση του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση την
υπέρβαση της Δημόσιας Δαπάνης (Δημόσια Οικονο−
μική Ενίσχυση).
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2.1.3. (εδάφιο γ΄) Η τροποποίηση του επενδυτικού Σχε−
δίου Βελτίωσης μπορεί να έχει ως αντικείμενο την εισα−
γωγή νέων επενδυτικών δαπανών των οποίων η ανώτα−
τη επιλέξιμη δαπάνη συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 20% του επιλέξιμου κόστους (προϋπολογισμού) του
επενδυτικού Σχεδίου βελτίωσης. Τροποποιήσεις επεν−
δυτικών Σχεδίων Βελτίωσης για την εισαγωγή νέων
επενδυτικών δαπανών επιλέξιμης δαπάνης μεγαλύτε−
ρης του 20% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης δεν γίνονται δεκτές.
2.1.4. (εδάφιο δ΄) Κατά παρέκκλιση του πιο πάνω εδα−
φίου γ΄ γίνονται δεκτές τροποποιήσεις για την εισαγωγή
νέων επενδυτικών δαπανών των οποίων ή ανώτατη επι−
λέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου
κόστους του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, υπό την
προϋπόθεση ότι:
1) οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην διαφύλαξη
των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης
των ζώων με την προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών
εγκαταστάσεων σε πρότυπα που είναι αυστηρότερα από
τα ελάχιστα κανονιστικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στην υπ’ αριθμ. 244311/7.3.2002 απόφαση Υπουργού Γεωρ−
γίας για την «Επιλεξιμότητα επενδύσεων στους τομείς
της κτηνοτροφίας των ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης 2000−2006 για επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις», Παράρτημα ΙΙΙ και Παράρτημα IV,
2) οι υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις πληρούν
τα ελάχιστα πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των
ζώων, και
3) οι επενδύσεις αυτές περιορίζονται αυστηρά σε εκεί−
νες που είναι απολύτως αναγκαίες για την πιο πάνω
προσαρμογή.
Η επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων αυτών αρχίζει
μετά την αποδοχή της τροποποίησης από τον Τελικό
Δικαιούχο του Μέτρου (ημερομηνία πρωτοκόλλου από−
φασης Τροποποίησης) και όχι μετά την υποβολή της
σχετικής αίτησης στον Τελικό Δικαιούχο.
2.1.5. (εδάφιο ε΄) Τροποποιήσεις επενδυτικών Σχεδί−
ων Βελτίωσης με μείωση της δυναμικότητας (ποσότη−
τας) των παραγωγικών δαπανών τους ή ακόμα και μη
υλοποίησής τους γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όπως αυτές ορίσθηκαν στην παρούσα από−
φαση, άρθρο 1, παράγραφος 10, εδάφιο α΄.
Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται στον Τελικό Δι−
καιούχο του Μέτρου και περιλαμβάνει πέραν των άλλων
τεκμηριωμένη παράθεση των «εξαιρετικών περιπτώ−
σεων» που οδήγησαν στην μείωση της δυναμικότητας
(ποσότητας) των παραγωγικών δαπανών του επενδυτι−
κού Σχεδίου Βελτίωσης ή ακόμα και στην μη υλοποίησή
τους. Αιτήσεις τροποποίησης χωρίς την τεκμηριωμένη
παράθεση των «εξαιρετικών περιπτώσεων» δεν γίνονται
αποδεκτές από τους Τελικούς Δικαιούχους.
Τροποποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης με
μείωση της δυναμικότητας (ποσότητας) των παραγωγι−
κών δαπανών επιφέρει αυτομάτως προσαρμογή και των
υπόλοιπων επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης στην
νέα δυναμικότητα των παραγωγικών δαπανών.
Η επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων αυτών αρχίζει
μετά την αποδοχή της τροποποίησης από τον Τελικό
Δικαιούχο του Μέτρου (ημερομηνία πρωτοκόλλου από−
φασης Τροποποίησης) και όχι μετά την υποβολή της
σχετικής αίτησης στον Τελικό Δικαιούχο.
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2.1.6. (εδάφιο στ΄) Όταν επιλέξιμες επενδύσεις του
Σχεδίου Βελτίωσης υλοποιούνται με δαπάνη διαφο−
ρετική από εκείνη της Ατομικής απόφασης Έγκρισης,
γίνεται δεκτή μεταφορά δαπανών από τις επενδύσεις
που υλοποιούνται με δαπάνη μικρότερη από εκείνη της
Ατομικής απόφασης Έγκρισης προς τις επενδύσεις που
υλοποιούνται με δαπάνη μεγαλύτερη από εκείνη της
Ατομικής απόφασης Έγκρισης.
Η μεταφορά δαπανών γίνεται στην ολοκλήρωση
(αποπληρωμή) του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και
η δαπάνη που μεταφέρεται, από τις επενδύσεις που
υλοποιούνται με μικρότερη δαπάνη από την επιλέξι−
μη δαπάνη της Ατομικής απόφασης Έγκρισης προς τις
επενδύσεις που υλοποιούνται με μεγαλύτερη δαπάνη
από την επιλέξιμη της Ατομικής απόφασης Έγκρισης,
δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του επιλέξιμου κόστους
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
Στην περίπτωση μεταφοράς δαπανών μαζί με την
αίτηση αποπληρωμής του επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης, πέραν των άλλων, αναφέρονται οι λόγοι που
οδήγησαν στην μεταφορά δαπανών και υποβάλλεται
συμπληρωμένος σχετικός επεξηγηματικός πίνακας της
αιτούμενης μεταφοράς δαπανών.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι αιτήσεις τροποποίησης που υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, για να γίνουν απο−
δεκτές από τους Τελικούς Δικαιούχους των Μέτρων,
πέρα των ειδικών προϋποθέσεων της παρούσας από−
φασης (άρθρο 1, παράγραφος 10), πρέπει να πληρούν
και τις γενικές προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 532/2003
κοινής υπουργικής απόφασης, άρθρο 25 «Τροποποίηση
της απόφασης Έγκρισης».
Άρθρο 3
Τροποποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 306677/14449/
25.10.2004 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής
της διαδικασίας παραλαβής των επενδύσεων και των
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση κατα−
βολής ενισχύσεων, στους δικαιούχους επενδύσεων στις
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ.
532/2003 και 561/2003 κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιούμενες ισχύουν» όπως συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. 4938/30.5.2005 όμοια απόφαση
1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 1 «Υποχρεώσεις των Επι−
τροπών Παρακολούθησης», παράγραφος 2 με επιπλέον
εδάφιο η΄, ως εξής: Κατά την παραλαβή της ολοκλήρω−
σης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, στο πρακτικό
παραλαβής βεβαιώνει: α) τον αριθμό των ενήλικων ανα−
παραγωγικών ζώων ή των μελισσοσμηνών που κατέχει η
γεωργική εκμετάλλευση του επενδυτή και β) την ύπαρξη
και καλή λειτουργία του συνόλου των επιλέξιμων υλο−
ποιηθέντων επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης.
2. Αντικαθιστούμε στο άρθρο 3 «Περιεχόμενα του
φακέλου πληρωμής», εδάφιο έξι (6) την παράγραφο «Η
αμοιβή του επιβλέποντος ….. υπουργική απόφαση» με
την πιο κάτω παράγραφο:
«Τα παραστατικά πιστοποίησης της αμοιβής για την
παροχή Τεχνικής Στήριξης και της κατάθεσης 2% υπέρ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υποβάλλονται μία και μόνο φορά μαζί με την
αίτηση αποπληρωμής του επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης.»

3. Αντικαθιστούμε στο άρθρο 4 «Λεπτομέρειες για
τα δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικει−
μένου» την παράγραφο 3 «Για γεωργικούς ελκυστήρες
και αυτοκινούμενα οχήματα» ως εξής:
3.1. (παράγραφος 3.) Για αυτοκινούμενα γεωργικά μη−
χανήματα (οχήματα).
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενί−
σχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιο−
λογητικών, προσκομίζονται:
α) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού
μηχανήματος. Οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας
δεν χαρακτηρίζονται ως «ΓΕΩΡΓΙΚΟ» δεν ενισχύονται
στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 532/2003 κοινής υπουργικής
απόφασης.
β) Φωτοτυπία παραστατικού αγοράς σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
[Κ.Β.Σ.] με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύ−
πος – δυναμικότητα (ιπποδύναμη στους γεωργικούς ελ−
κυστήρες) – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα. Στην
περίπτωση που το παραστατικό αγοράς δεν αναγράφει
τα πλήρη στοιχεία του οχήματος θα προσκομίζεται βε−
βαίωση του εκδότη για τα στοιχεία αυτά.
4. Καταργούμε στο άρθρο 4 «Λεπτομέρειες για τα
δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικειμέ−
νου», παράγραφο 5 «Για αγορά Μελισσοκομικού – Αν−
θοκομικού αυτοκινήτου» το εδάφιο γ΄: Εγγύηση καλής
λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
5. Αντικαθιστούμε στο άρθρο 4 «Λεπτομέρειες για
τα δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικει−
μένου», την παράγραφο 6 «Αγορά ζωικού κεφαλαίου»
ως εξής:
5.1. (εδάφιο α΄) Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) αβελτί−
ωτου ή και ημιβελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου.
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενί−
σχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιο−
λογητικών, προσκομίζονται
i. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης, ότι:
− Πρόκειται για πρώτη αγορά ζώων. Δηλαδή ότι ο
επενδυτής δεν έχει ενισχυθεί στο παρελθόν για την
αγορά ζωικού κεφαλαίου ανάλογου είδους.
− Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο είναι κατάλληλο
για εκτροφή στην περιοχή που βρίσκεται η γεωργική
εκμετάλλευση του δικαιούχου.
ii. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού.
iii. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης εφόσον η τή−
ρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή ενημερω−
μένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου
της εκμετάλλευσης του επενδυτή.
5.2. (εδάφιο β΄) Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) βελτι−
ωμένου ζωικού κεφαλαίου.
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενί−
σχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιο−
λογητικών, προσκομίζονται:
i. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού.
ii. Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης με την
οποία θα καταγράφεται ο αριθμός των ενωτίων του
προς ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου εφόσον η ύπαρξη
ενωτίων αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή. Επιση−
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μαίνεται ότι η καταγραφή των ενωτίων είναι απαραί−
τητη προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του
προς ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου. Όταν η ταυτοποίηση
αυτή γίνεται με άλλα παραστατικά που περιέχονται
στο φάκελο πληρωμής (π.χ. υγειονομικό πιστοποιητικό,
διαβατήρια βοοειδών, γενεαλογικά βιβλία κ.λπ.) δεν
απαιτείται η σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης εφόσον στο Πρακτικό Παραλαβής αναφέ−
ρεται το παραστατικό που χρησιμοποιήθηκε για την
ταυτοποίηση αυτή.
iii. Φωτοτυπίες γενεαλογικών μητρώων ή ισοδύναμων
βιβλίων. Εφόσον τα παραστατικά αυτά είναι ξενόγλωσ−
σα απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης στην
ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που τα γενεαλογικά
μητρώα ή ισοδύναμα βιβλία είναι πανομοιότυπα και δι−
αφοροποιούνται ως προς τα στοιχεία του ζώου και τα
λοιπά αριθμητικά δεδομένα προσκομίζετε μετάφραση
ενός μόνο εξ’ αυτών.
iv. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης εφόσον η τή−
ρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή, ενημερω−
μένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου
της εκμετάλλευσης του επενδυτή.
5.3. (εδάφιο γ΄) Αγορά βοοειδών
Για την ενίσχυση της αγοράς βοοειδών, πέρα των
γενικών παραστατικών και δικαιολογητικών καθώς και
των παραστατικών των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας
παραγράφου κατά περίπτωση επένδυσης, με την αίτη−
ση πληρωμής του ζωικού κεφαλαίου προσκομίζονται
επιπλέον:
i. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων των βοοειδών, και
ii. Βεβαίωση ΕΛΟΓ κατοχής ποσόστωσης, δυναμικό−
τητας ανάλογης εκείνης της μελλοντικής κατάστασης
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης (μόνο για αγελάδες
γαλ/γης)
5.4. (εδάφιο ε΄) Αγορά μελισσοσμηνών.
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενί−
σχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιο−
λογητικών, προσκομίζονται:
i. Φωτοτυπία του μελισσοκομικού βιβλιαρίου θεω−
ρημένο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας και ενημερωμένο με τις τελευταίες
μεταβολές των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης του
επενδυτή.
6. Καταργούμε το β΄ εδάφιο του άρθρου 5 της
4938/30.5.2005 με το οποίο συμπληρώθηκε η παράγρα−
φος 2 του άρθρου 5 της 306677/14449/25.10.2004.
7. Συμπληρώνουμε την απόφαση με επιπλέον άρθρο
11, ως εξής:
7.1. (άρθρο 10, τίτλος άρθρου) Επιλεξιμότητα ενίσχυ−
σης ζωικού κεφαλαίου.
7.2. (άρθρο 10, παράγραφος 1) Υγειονομικά Πιστοποιη−
τικά: Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι
υγιές και κατάλληλο για αναπαραγωγή. Για το σκοπό
αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το ζωικό κεφάλαιο
είναι απαραίτητο η Επιτροπή Παρακολούθησης να ελέγ−
χει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται για ζώα
«ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και όχι για άλλες κατηγορίες ζώων:
εκτροφής – πάχυνσης – σφαγής.
7.3. (άρθρο 10, παράγραφος 2) Αιγοπρόβατα. Τα αιγο−
πρόβατα προκειμένου να παραληφθούν από την Επιτρο−

3095

πή Παρακολούθησης και ανεξάρτητα της ονομασίας που
εμφανίζεται στην Ατομική απόφαση Έγκρισης (δηλαδή
ανεξάρτητα εάν το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο εμ−
φανίζεται ως αρνί/κατσίκι, πρόβατα/αίγα κ.λπ.) πρέπει
κατά την ημερομηνία αγοράς να είναι ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 4 μηνών και μικρότερης των 24 μηνών. Αιγο−
πρόβατα τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους
είναι μικρότερα των 4 μηνών παραλαμβάνονται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την συμπλήρωση του
4 μήνα της ηλικίας τους.
7.4. (άρθρο 10, παράγραφος 3) Αγελάδες γαλακτοπα−
ραγωγής. Οι αγελάδες γαλ/γης προκειμένου να παραλη−
φθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρέπει κατά
την ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες
ή ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών και μικρότερης
των 4 ετών. Βοοειδή τα οποία κατά την ημερομηνία
αγοράς τους δεν είναι έγκυες μοσχίδες ή είναι ηλικίας
μικρότερης των 18 μηνών παραλαμβάνονται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την συμπλήρωση του
18 μήνα της ηλικίας τους.
7.5. (άρθρο 10, παράγραφος 4) Αγελάδες βοσκής. Τα
βοοειδή κρεοπαραγωγής προκειμένου να παραληφθούν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρέπει κατά την
ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες ή
ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών και μικρότερης των 6
ετών. Βοοειδή κρεοπαραγωγής τα οποία κατά την ημε−
ρομηνία αγοράς τους δεν είναι έγκυες μοσχίδες ή είναι
ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών παραλαμβάνονται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την συμπλήρωση
του 18 μήνα της ηλικίας τους.
8. Συμπληρώνουμε την απόφαση με επιπλέον άρθρο
12, ως εξής:
8.1. (άρθρο 11, τίτλος άρθρου) Υλοποίηση επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης με διαφοροποίηση της επιλέξιμης
δυναμικότητας των επιλέξιμων επενδύσεων.
8.2. (άρθρο 11, παράγραφος 1) Επενδυτικά Σχέδια Βελ−
τίωσης που υλοποιούνται με μείωση της επιλέξιμης δυ−
ναμικότητας (ποσότητας) μη παραγωγικών επενδύσεων
και χωρίς η μείωση αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο
απόφασης Τροποποίησης, παραλαμβάνονται από τις
αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εφόσον:
− με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται σχετική δι−
καιολόγηση, και
− η μείωση των επενδυτικών δαπανών δεν επηρεάζει
τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και τα σημεία που
ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης
– γνωμοδότησης,
Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης υλοποίησης
θα γίνεται με αναλογική μείωση της επιλέξιμης δαπάνης
της Ατομικής απόφασης Έγκρισης για επενδύσεις για
τις οποίες προβλέπονται ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες
ανά μονάδα ποσότητας/δυναμικότητας (π.χ. €/τ.μ.) ή βά−
σει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπανών (π.χ.
τιμολόγιο) για δαπάνες για τις οποίες δεν προβλέπονται
ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες.
8.3. (άρθρο 11, παράγραφος 2) Επενδυτικά Σχέδια Βελ−
τίωσης που υλοποιούνται με αύξηση της επιλέξιμης δυ−
ναμικότητας (ποσότητας) και χωρίς η αύξηση αυτή να
έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης Τροποποίησης,
υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και παραλαμβά−
νονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης με
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την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
και εφόσον η αύξηση της δυναμικότητας (ποσότητας)
των επενδυτικών δαπανών:
− δεν επηρεάζει τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης
και τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικα−
σία αξιολόγησης – γνωμοδότησης,
− δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία
των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 2000 – 2006 για επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις,
− δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής εκ−
μετάλλευσης του δικαιούχου, και
− καλύπτεται από νόμιμες άδειες.
Προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διαπι−
στώσει ότι η αύξηση της ποσότητας των επενδυτικών
δαπανών δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής
εκμετάλλευσης, με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται
και αιτιολογική τεχνική έκθεση του συντάκτη Γεωτε−
χνικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό Σχέδιο
Βελτίωσης δεν παραλαμβάνεται μέχρι την προσκόμιση
από τον συντάκτη Γεωτεχνικό της σχετικής έκθεσης
ενώ η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνει αρμοδίως
τον επενδυτή.
8.4. (άρθρο 11, παράγραφος 3) Ειδικότερα, όσο αφο−
ρά την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με υπέρβαση
της επιλέξιμης δυναμικότητας (ποσότητας) και χωρίς
αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης Τρο−
ποποίησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη προσαύξηση της
επιλέξιμης ιπποδύναμης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ποσοστά του πιο κάτω πίνακα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Έως 115 ίππους

20%

Από 115,1 έως 175 ίππους

10%

Πάνω από 175,1 ίππους

5%

Γεωργικοί ελκυστήρες ιπποδύναμης μεγαλύτερης από
αυτές που προκύπτουν από τον πιο πάνω πίνακα δεν
παραλαμβάνονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης
και συνεπώς στον επενδυτή δεν καταβάλλεται η σχετική
οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14609/12.12.2005 από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Λεπτομέρειες Εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις (κοινή υπουργική απόφαση 637/2005
– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄)»
Αντικαθιστούμε στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 14609/
12.12.2005 απόφασής μας, την παράγραφο 9 με το άρ−
θρο 2, παράγραφος 2 της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη
ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 637/2005 κοινής
υπουργικής απόφασης ισχύει η 306419/22.9.2005 απόφασή
μας και όχι η 244311/20.3.2002 όμοιά της.
Άρθρο 5
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6229/2.6.2006 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Φύλλο
αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας φυσικών προσώ−
πων για το Μέτρο 1.1. του ΕΠ ΑΑ−ΑΥ 2000−2006 και τα
αντίστοιχα Μέτρα των ΠΕΠ»
*02002392602070012*

1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 3 με επιπλέον παράγραφο
4, ως εξής:
(παράγραφος 4) Περιπτώσεις ισοβαθμίας επιλύονται
λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που συγκέντρω−
σαν οι υποψήφιοι επενδυτές στα επί μέρους κριτήρια
σύμφωνα με την πιο κάτω φθίνουσα σειρά κατάταξης
των κριτηρίων αυτών:
− Κριτήρια πληρότητας της πρότασης
− Κοινωνικά κριτήρια/άρση απομόνωσης/άρση ανισο−
τήτων
− Περιβαλλοντικά κριτήρια
− Αναπτυξιακά κριτήρια
Άρθρο 6
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9189/21.8.2006 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Φύλλο
αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας Νομικών Προ−
σώπων Μέτρου 1.1. του ΕΠ ΑΑ−ΑΥ 2000−2006 και των
αντίστοιχων Μέτρων των ΠΕΠ»
1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 3 με επιπλέον παράγραφο
7, ως εξής:
(παράγραφος 7) Περιπτώσεις ισοβαθμίας επιλύονται
λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που συγκέντρω−
σαν οι υποψήφιοι επενδυτές στα επί μέρους κριτήρια
σύμφωνα με την πιο κάτω φθίνουσα σειρά κατάταξης
των κριτηρίων αυτών:
− Κριτήρια πληρότητας της πρότασης
− Κοινωνικά κριτήρια/άρση απομόνωσης/άρση ανισο−
τήτων
− Περιβαλλοντικά κριτήρια
− Αναπτυξιακά κριτήρια
Άρθρο 7
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 11195/15.9.2006 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Φύλλο
αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας Εκμεταλλεύσεων
Συνεργασίας στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του ΕΠ ΑΑ−ΑΥ
2000−2006 και των αντίστοιχων Μέτρων των ΠΕΠ»
1. Συμπληρώνουμε την απόφαση με επιπλέον άρθρο
5, ως εξής:
(άρθρο 5) Περιπτώσεις ισοβαθμίας επιλύονται λαμ−
βάνοντας υπόψη την βαθμολογία που συγκέντρωσαν
οι υποψήφιοι επενδυτές στα επί μέρους κριτήρια σύμ−
φωνα με την πιο κάτω φθίνουσα σειρά κατάταξης των
κριτηρίων αυτών:
− Κριτήρια πληρότητας της πρότασης
− Κοινωνικά κριτήρια/άρση απομόνωσης/άρση ανισο−
τήτων
− Περιβαλλοντικά κριτήρια
− Αναπτυξιακά κριτήρια
Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις
1. Η υπ’ αριθμ. 228120/8/4.1.2002 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας για τον «Καθορισμό αμοιβών των γεωπόνων,
μελών του ΓΕΩΤΕΕ, για την εξυπηρέτηση των προ−
γραμμάτων του Άξονα 1 του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυ−
ξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006» έχει
εφαρμογή μόνο για τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
του εγκρίθηκαν και υλοποιούνται με τις διαδικασίες
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της υπ’ αριθμ. 532/2003 κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως αυτή αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 451/2001 κοινή
υπουργική απόφαση.
2. Οι συλλογικές Αποφάσεις Παράτασης του χρόνου
υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης δεν
προσμετρούνται σε εκείνες της υπ’ αριθμ. 637/2005 κοινής
υπουργικής απόφασης, άρθρο 25, παράγραφος 4.
3. Ο κατάλογος των «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ»
του άρθρου 2, παράγραφος 2 δύναται να αναπρο−
σαρμόζεται με εγκύκλιο του Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογής του
Γ΄ Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
4. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν με την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με
εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 7
οι οποίες ισχύουν από την 1.5.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ν’ αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της
Ειδικής Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογής
του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 2227
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων ΤΕΕ Ναυπλίου, ΤΕΕ
Θράκης, ΤΕΕ Μακεδονίας, Σχολή Ξεναγών Θεσσα−
λονίκης, ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Ρόδου, ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου και
ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Αναβύσσου του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ,
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/ 5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «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» (ΦΕΚ
215/Β/5.2.2004).
3. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).
4. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός Υπουργού, Αναπλ. Υπουρ−
γού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006).
5. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα προ−
σωπικού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004).
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικής Γραμμα−
τέως του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
65/Γ/10.3.2006).
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7. Την υπ’ αριθμ. 5223/2.5.2006 απόφαση «μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 542/Β/2.5.2006).
8. Τις άδειες υπερωριακής απασχόλησης υπ’ αριθμ.
37/9.1.2007 (Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης Αργολίδας),
1702/18.12.2006 (Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης Ανατ. Μακεδο−
νίας – Θράκης, 3564/30.11.2006 (Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης
Κεντρ. Μακεδονίας), 3616/30.11.2006 (Τμήμα Κοιν. Επι−
θεώρησης Κεντρ. Μακεδονίας), 1444/22.12.2006 (Τμήμα
Κοιν. Επιθεώρησης Δωδ/σου), 1165/15.1.2007 (Τμήμα Κοιν.
Επιθεώρησης Φωκίδας), υπ’ αριθμ. 24/19.1.2007 (Τμήμα
Κοιν. Επιθεώρησης Ανατ. Τομέα Αθηνών) και 64/11.1.2007
(Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης Λαυρίου).
9. Τα έγγραφα του Ο.Τ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. Φ.173/3/253/11.1.2007,
Φ.173/160/13397/29.12.2006, Φ.173/7/910/25.1.2007 και
Φ.173/11/988/29.1.2007.
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από
την εν λόγω απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των
40.278,00 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Ε.Κ. έτους 2007
και τον κα 0261, όπου υπάρχει πρόβλεψη ποσού ευρώ
750.000,00.
11. Την ανάγκη 24ωρης λειτουργίας των ξενοδοχείων
και οικοτροφείων του Ο.Τ.Ε.Κ. επί επτά ημέρες την εβδο−
μάδα (άρθρο 26 και 27 ν. 3105 – ΦΕΚ 29/10.2.2003).
12. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης που προ−
κύπτει από τη διαμονή των οικότροφων μαθητών−σπου−
δαστών, σίτισής τους, τη φροντίδα υγιεινής, καθαρι−
ότητας και εποπτείας στους χώρους που διαβιούν οι
μαθητές, τη φροντίδα ομαλής λειτουργίας μηχανολογι−
κών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων,
την επιτήρηση των περιβαλλόντων τις Σχολές χώρων,
τη λειτουργία των ξενοδοχείων του Ο.Τ.Ε.Κ., την υπο−
στήριξη επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων, που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, Την επιβάρυνση του έργου των Σχολών λόγω
των προσλήψεων διοικητικού προσωπικού, την προμή−
θεια βιβλίων και λοιπού έντυπου υλικού, τη συνοδεία
εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, την υλοποίη−
ση και την εκτέλεση προγραμμάτων σπάνιων γλωσσών
που πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες.
΄Οσον δεν αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία οι ανάγκες
προκύπτουν από: το σχεδιασμό και την υλοποίηση προ−
γραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίου
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για το εκ−
παιδευτικό έτος 2007−2008, συμμετοχή δε διάφορες
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την Τουριστική
Εκπαίδευση, συντονισμό και εποπτεία των ΑΣΤΕ, ΙΕΚ,
ΤΕΕ Σχολών Ξεναγών και Τμημάτων Μετεκπαίδευσης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Τ.Ε.Κ.) για το έτος 2007, ως εξής:
Τ.Ε.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
2 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου 120 ώρες έκαστος
Τ.Ε.Ε. ΘΡΑΚΗΣ
3 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
Τ.Ε.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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17 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
2 υπάλληλοι με συλ. σύμβ. αορίστου χρόνου 120 ώρες
έκαστος
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 υπάλληλος αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ
3 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
5 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος

5 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου 100 ώρες έκαστος
5 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου 80 ώρες έκαστος
Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
17 υπάλληλοι αορίστου χρόνου 120 ώρες έκαστος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2007
Η Γενική Γραμματέας
Μ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02002392602070012*

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.gr

