Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.03.24 10:06:10
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

5199

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 349
4 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 53080/23−5−05
(ΦΕΚ 740/Β΄/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εναλλασσόμε−
νη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκα−
νοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».....................
1
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
267050/13−05−2010 (Β΄ 754) Απόφασης Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με
τις λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και
7 της υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 (Β΄ 323) Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέ−
τρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε
εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα
βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος..................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 53080/23−5−05 (ΦΕΚ
740/Β΄/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης με θέμα «Εναλλασσόμενη καθημε−
ρινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκανοπεδίου Ατ−
τικής και άλλες ρυθμίσεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.260/76 (ΦΕΚ 25/Α/76)
«Περί αντικαταστάσεως του ρυθμιστικού κέντρου διαλο−
γής ασθενών και καθορισμού συστήματος εφημερίας των
Νοσοκομείων Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Περι−
φερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/07) «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3370/07 (ΦΕΚ 176/Α/07) «Οργά−
νωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας
και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129/Α/10) «Ανα−
βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α) και το γεγονός ότι τυχόν επιπλέον προκα−
λούμενες δαπάνες από την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του εκάστοτε Νοσοκομείου.
8. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23−5−05 (ΦΕΚ 740/Β/05)
Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων
λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. ΔΥ(3−4) Γ.Π. οικ.139649/9−11−10 (ΦΕΚ 1765/
Β/10) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
10. Την αριθμ. Πρωτ. 457/2−3−2011 εισήγηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Η κατηγορία Ε΄ της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23−5−05
(ΦΕΚ 740/Β΄/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται ως εξής:
Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Α. Τα Νοσοκομεία του Πειραιά και της ευρύτερης περι−
οχής ομαδοποιούνται λειτουργικά σε τέσσερις Ομάδες,
εφημερεύουν κάθε 4η ημέρα και περιλαμβάνουν Νοσο−
κομεία Κύριας Εφημερίας (Κ.Ε.), Νοσοκομεία Ειδικής
Εφημερίας (Ε.Ε.) και Νοσοκομεία Πρωινής Λειτουργίας
(Π.Λ.) όπως παρακάτω:
Ε.1. Α΄ ΟΜΑΔΑ
• Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χει−
ρουργικά, Γαστρεντερολογικά, Γυναικολογικά, Ενδοκρι−
νολογικά, Μαιευτικά, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά,
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Νεφρολογικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Ουρολογικά,
Οφθαλμολογικά, Παιδιατρικά/Νεογνικά, Παιδοχειρουρ−
γικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.
• Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» για
Ογκολογικά και Θωρακοχειρουργικά περιστατικά.
Ε.2. Β΄ΟΜΑΔΑ
• Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», για Παθολογικά, Καρδιολογικά,
Γενικά Χειρουργικά, Αγγειοχειρουργικά, Αιματολογικά,
Γαστρεντερολογικά, Γναθοχειρουργικά, Δερματολογικά,
Ενδοκρινολογικά, Νευρολογικά, Νεφρολογικά, Ορθο−
πεδικά, Οφθαλμολογικά, Πνευμονολογικά, Ψυχιατρικά,
Ωτορινολαρυγγολογικά, Γυναικολογικά – Μαιευτικά και
Παιδιατρικά περιστατικά.
• Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, (από 14:30 – 21:00) για Παθο−
λογικά, Καρδιολογικά και Χειρουργικά περιστατικά.
Ε.3. Γ΄ ΟΜΑΔΑ
• Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ για Παθολογικά, Καρδι−
ολογικά, Χειρουργικά, Μικροχειρουργικά, Νευροχειρουρ−
γικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Νεφρολο−
γικά, Ρευματολογικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.
• Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» για Παθολογικά, Καρδιο−
λογικά, Χειρουργικά, Γυναικολογικά, Μαιευτικά, Μονάδα
Εγκαυμάτων, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά, Ορθοπε−
δικά, Ουρολογικά, Οφθαλμολογικά, Παιδιατρικά, Πλαστική
Χειρουργική, Πνευμονολογικά, Ψυχιατρικά και Ω.Ρ.Λ.
Ε.4. Δ΄ ΟΜΑΔΑ
• Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για Παθολο−
γικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Γαστρεντερολογικά,
Γυναικολογικά, Ενδοκρινολογικά, Θωρακοχειρουργικά,
Μαιευτικά, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά, Νεφρολο−
γικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Ουρολογικά, Οφθαλ−
μολογικά, Παιδιατρικά/Νεογνικά, Παιδοχειρουργικά,
Ψυχιατρικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.
Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ
ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ε.5. Τα ανωτέρω αποτελούν τα Νοσοκομεία «Κύριας
Εφημερίας» και λειτουργούν επί 16/ώρου βάσεως – Απο−
γευματινής και Νυκτερινής Εφημερίας.
Κατά την «Κύρια Εφημερία», τα νοσοκομεία κάθε ομά−
δας λειτουργούν από 14:30 μέχρι 08:00 της επόμενης
ημέρας και δέχονται μόνο έκτακτα περιστατικά.
Ε.6. Τα Νοσοκομεία κατά τις ημέρες που δεν εκτελούν
«Κύρια Εφημερία», εντάσσονται σε «Πρωινή Λειτουργία»
από 08:00 έως 14:30 και δέχονται τακτικά και έκτακτα
περιστατικά ως εξής:
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Α΄ Ομάδας, τα Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»
ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται
σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Β ΄Ομάδας, τα Γ.Ν.Π.
ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»
ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται
σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Γ΄ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ και Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»,
θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Δ΄ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ και Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», θα βρίσκονται σε Πρωινή
Λειτουργία.
Ε.7. Κατά τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες τα Νοσο−
κομεία ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν θα
εφημερεύουν επί 24ώρου βάσεως (08:00 – 08:00 της
επόμενης ημέρας).

Ε.8. Την επομένη της «Κύριας Εφημερίας» δεν εισάγο−
νται έκτακτα περιστατικά στο Νοσοκομείο.
Ε.9. Κινητή Ιατρική Μονάδα του Ε.Κ.Α.Β. υποστηρίζει
την εφημερία του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Ε.10. Όλες οι ΟΜΑΔΕΣ συνεπικουρούνται στις εφημερί−
ες τους από τις αντίστοιχες Ομάδες των Νοσοκομείων
Κύριας Εφημερίας Αθήνας.
Ε.11. Στο Γεν. Αντικαρκ. Νοσ. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» εισά−
γονται διαγνωσμένα ογκολογικά περιστατικά.
Ε.12. Η Καρδιολογική Μονάδα του «ΩΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ−
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» δέχεται για Νοσηλεία από τα
παραπάνω Νοσοκομεία ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά
προβλήματα π.χ. διαγνωσμένα εμφράγματα, προεμφραγ−
ματικές καταστάσεις, σοβαρά προβλήματα αρρυθμιών.
Η πρώτη ημέρα ισχύος των ανωτέρω αρχίζει με από−
φαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. σε συνεργασία με το
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με
την εφημερία ορισμένων τμημάτων και κλινικών γίνεται
από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε συνεργασία με την 2η Υ.ΠΕ. Κατά τα
λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
F
Αριθμ. 146343
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 267050/13−
05−2010 (Β΄ 754) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις λεπτομέρει−
ες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αριθμ.
262345/22−03−2010 (Β΄ 323) Κοινής Απόφασης Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στή−
ριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα βοεί−
ου και μοσχαρίσιου κρέατος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6,
παρ. 1 του νόμου 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» (Α΄ 70) και το άρ−
θρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.
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γ) Του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 «Ρύθμιση θεμά−
των αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων των αποκατα−
σταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
δ) 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. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 94 του ν. 2127/93 (Α΄ 48) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2332/95 (Α΄ 181), το άρθρο
30 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 15 του νόμου
3399/2005 (Α΄ 255) περί ίδρυσης του ΕΛΟΓ και όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τρίτο μέρος
του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 198).
στ) Του άρθρου 18 του Νόμου 3399/2005 (Α΄ 255) με το
οποίο κυρώθηκε η αριθμ. 324032/24−12−2004 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Για
την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (Β΄ 1921)
και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003
(τίτλοι Ι και III) και 795/2004, όπως ισχύουν».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ)
αριθμ. 378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 (L 30)» (L 30 της 19−1−2009).
β) 1120/2009 της Επιτροπής, «Για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του Κανονισμού
αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» (L 316 της 2−12−2009).
γ) 1122/2009 «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών δια−
τάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 73/2009 του
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον
εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο
πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για
τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316 της 2−12−2009).
δ) 911/2004 Κανονισμό της Επιτροπής, «Για την εφαρ−
μογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώ−
τια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων»
(L163 της 30−4−2004) όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) 1760/2000 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, «σχετικά με τη θέσπιση συστήμα−
τος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και
την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων
με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργη−
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ση του Κανονισμού 820/97 του Συμβουλίου» (L 204 της
11−8−2000) όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβου−
λίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση
της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλό−
γου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την
έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα)» (L 056 της
25−2−1985),όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
4. Την αριθμ. 394555/23−10−2000 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την αριθμ. 267623/28−8−2007 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για «τον καθορισμό πλαισίου
επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών
προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο
μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.» (Β΄ 1723).
6. Την αριθμ. 262345/22−03−2010 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέ−
λεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009
του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επι−
τροπής», και ιδίως του άρθρου 18 (Β΄ 323).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται και συμπλη−
ρώνεται η υπ’ αριθμ. 267050/13−05−2010 (Β΄ 754) Απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’
αριθμ. 262345/22−03−2010 (Β΄ 323) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης
σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009
της Επιτροπής», για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου
κρέατος»
Άρθρο 2
Το α΄ εδάφιο της παρ. 2.2.6 του άρθρου 2 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέ−
τρου 2.1.4, δράση 3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007 – 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Η παρ. 3.3.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποκλείονται της εν λόγω συμπληρωματικής ενί−
σχυσης παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο του
μέτρου 2.1.4, δράση 3.1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
«Όλα τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιο−
λογητικά − αποδεικτικά υποβάλλονται από το γεωργό
στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Γραφείο του
ΟΠΕΚΕΠΕ 1−31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του έτους
ενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση, για το έτος ενισχύσεων
2010 οι γεωργοί δύνανται να προσκομίσουν τα εν λόγω
δικαιολογητικά έως 15 Μαρτίου 2011. Εξαίρεση αποτε−
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λούν οι άδειες μετακίνησης, οι οποίες υποβάλλονται στις
ημερομηνίες που τίθενται στις παραγράφους 2.2.5 και
3.2.5.»
Το β΄ εδάφιο της παρ. 5.2 του άρθρου 5 τροποποιείται
ως εξής:
«Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που
διεξάγονται ετησίως στα πλαίσια επαλήθευσης των
όρων επιλεξιμότητας, καλύπτει τουλάχιστον το 10%
του συνόλου των γεωργών που δηλώνουν συμμετοχή
στο έντυπο της ενιαίας ενίσχυσης».

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 267050/13−05−2010 (Β΄ 754) Απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02003490403110004*

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

