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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1496

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Νοεμβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 13030
(1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.6.2005 ΣΣΕ για τους
όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα
Βαφεία, Καθαριστήρια−μηχανικά και ηλεκτρικά πλυ−
ντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και
σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας.

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.6.2005 ΣΣΕ για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζο−
μένων στα Βαφεία, Καθαριστήρια−μηχανικά και
ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια,
στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης
της χώρας. ...........................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ
προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασί−
ας Ι.Δ., σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία Φαρ−
μακευτικών και συναφών Επιχειρήσεων όλης της
χώρας. .....................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22 Απριλίου 2005 ΣΣΕ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλ−
ληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτο−
ρείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της
χώρας. .....................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23ης Ιουνίου 2005 ΣΣΕ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/
των − τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποϊίας, χαρτοβι−
ομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας. ......
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18.7.2005 ΣΣΕ για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδημα−
τεργατών−τριών όλης της χώρας....................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλή−
λου του γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσε−
ων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας. .......................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Ιονίου Πανεπιστημίου. ................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων. .......................................................................................................
Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής
απόφαση υπ’ αριθμ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄)
περί συμπληρωματικών μέτρων για τη χορήγη−
ση ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης
αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτο−
νομών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1786/
2003 και 382/2005..........................................................................
Διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πε−
ταλούδων Νομού Δωδεκανήσου. ......................................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου
2005.
4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 22.6.2005 ΣΣΕ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στα Βαφεία, Καθαριστήρια − μηχανικά και ηλεκτρικά
πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και
σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας, για όλους
τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που
αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 5.7.2005.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθ. 13031
(2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ προ−
σωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας Ι.Δ.,
σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία Φαρμακευτικών
και συναφών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).
3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμ−
βρίου 2005.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 15 Ιουνίου 2005
ΣΣΕ προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας
Ι.Δ. σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία Φαρμακευτι−
κών και συναφών επιχειρήσεων όλης της χώρας για
όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
27.7.2005.
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, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθ. 13033
(3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22 Απριλίου 2005 ΣΣΕ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλι−
κού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και
Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).
3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμ−
βρίου 2005.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι
οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 22 Απριλίου
2005 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του
υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορεί−
ων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας για
όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
7.6.2005.
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, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθ. 13034
(4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23ης Ιουνίου 2005 ΣΣΕ
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/των
− τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποϊίας, χαρτοβιομηχα−
νίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).
3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Οκτωβρίου
2004.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι
οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 23 Ιουνίου 2005
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργα−
τοτεχνιτών − τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας χαρ−
τοβιομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας για
όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
7.7.2005.
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, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθ. οικ. 13035
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18.7.2005 ΣΣΕ για τους
όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδηματεργατών−
τριών όλης της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου
2005.
4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 18.7.2005 ΣΣΕ για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδηματεργα−
τών−τριών όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες
και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 21.7.2005.
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, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθ. οικ. 4595
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλήλου του
γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας».
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932,
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων, «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.»
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
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1971 «περί χρονικών ορίων Λειτουργίας καταστημάτων
και εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρ. οίκ.2/
7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας αριθμ. 3983/13.6.2005 «Καθορισμός
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των ερ−
γαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες, Β΄ ημερολογιακού εξα−
μήνου 2005».
13. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
14. Το από 20.7.2005 έγγραφο του Υπουργείου Απα−
σχόλησης κα Κοινωνικής Προστασίας.
15. Την από 11.10.2005 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, 2.100 €, ΚΑΕ 0511
− 33/110, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Για 1 υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που απασχολείται ατο γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, μέχρι 80 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και μέχρι 31.12.2005
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθ. 4524
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.
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3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας».
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932,
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων, «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.»
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων
και εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/198S «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.99 κοινή υπουργική
απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991»..
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρ. οίκ. 2/
7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ.3983/13.6.2005 «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολογιακού
εξαμήνου 2005».
13. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
14. Το υπ’ αριθμ. 68491/Β2/7.9.2005 έγγραφο του Υπ.
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπ’ αριθμ.
Λ392/19.4.2005 έγγραφο του Ιονίου Παν/μίου.
15. Την από 11.10.2005 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, ποσό 6.500
ευρώ, ΚΑΕ 0261, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Για 14 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Ιονίου Παν/μίου, μέχρι 60 ώρες συνολικά ο
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και μέχρι 31.12.2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Aριθ. 4584
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας».
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932,
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων, «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.»
που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων
και εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας
διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.99 κοινή υπουργική
απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».
11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρ. οίκ.
2/7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 3983/13.6.2005 «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των
ργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες. Β΄ ημερολογιακού εξα−
μήνου 2005».
13. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ
109/Α/30.5.1997).
14. Το υπ’ αριθμ. 307234/6.10.2005 έγγραφο του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15. Την από 11.10.2005 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό ποσό 2.500 ευρώ,Φ29/110, ΚΑ 0511,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Για 1 υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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μέχρι 50 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων ορίων υπε−
ρωριακής απασχόλησης.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και μέχρι 31.12.2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθ. 315076
(9)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί
συμπληρωματικών μέτρων για τη χορήγηση ενίσχυ−
σης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων χορτονομών σε εκτέλεση
των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1786/2003 και 382/2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280) σε συνδυασμό με
το άρθρο 16 της κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί «συμπληρωματικών
μέτρων για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια της
κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμέ−
νων χορτονομών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1786/2003 και 382/2005».
2. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελ−
ματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοι−
πών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και
αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις» (Α 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98, τ. Α΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της κοινή υπουργική απόφαση υπ’
αριθμ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί «συμπληρωμα−
τικών μέτρων για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια
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της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των απο−
ξηραμένων χορτονομών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1786/2003 και 382/2005».
Άρθρο 2
Επιδοτούμενα προϊόντα−Ενισχύσεις−Προκαταβολές
1. Σύμφωνα με τους Καν.(ΕΚ) 1786/2003 του Συμβουλίου
και 382/2005 της Επιτροπής και την 262061/25.4.2005 Κοι−
νή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χορηγείται
ενίσχυση στις επιχειρήσεις μεταποίησης αποξηραμένων
ζωοτροφών για τις ποσότητες των προϊόντων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 1 του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 και που
η αφυδάτωσή τους έγινε τεχνητά με θερμότητα ή με
φυσική αποξήρανση στον ήλιο και άλεση.
2. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης με την επιφύλα−
ξη του άρθρου 6 του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 ορίζεται σε 33
ευρώ ανά τόνο. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποίες
ζητούν ενίσχυση δικαιούνται προκαταβολής.
Το ύψος της προκαταβολής και η διαδικασία καταβο−
λής της, καθορίζεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίνεται μετά
την απόδειξη του δικαιώματος προς ενίσχυση από την
αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το ύψος της προ−
καταβολής είναι:
i. 19,8 ευρώ ανά τόνο χωρίς εγγυητική επιστολή,
ii. 26,40 ευρώ ανά τόνο με κατάθεση εγγυητικής επι−
στολής των 6,6 ευρώ ανά τόνο.
β) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίδεται πριν
από τη διαπίστωση του δικαιώματος προς ενίσχυση η
διαδικασία για την καταβολή της προκαταβολής είναι:
−υποβολή δεύτερης αιτήσεως του ενδιαφερομένου
προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση ΟΑΒΙΠ, τμήμα Ζαχαροτεύτ−
λων. Η αίτηση θα είναι ως το παράρτημα V της κοινή
υπουργική απόφαση 262061/25.4.2005 και θα έχει ως
συνημμένα:
• Φωτοαντίγραφο της αίτησης κατάθεσης του αντι−
στοίχου φακέλου προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης.
• Φορολογική ενημερότητα.
• Εγγυητική επιστολή. Το ποσό της εγγύησης θα εί−
ναι ίσο με την προκαταβολή, προσαύξημενο κατά 10%.
Επομένως το συνολικό ύψος της εγγυητικής θα είναι
29,04 ευρώ ανά τόνο και το ύψος της προκαταβολής
είναι 26,40 ευρώ ανά τόνο.
Μόλις το δικαίωμα προς ενίσχυση διαπιστωθεί, μαζί με
την εκκαθάριση του φακέλου το ύψος της εγγυητικής
επιστολής μειώνεται στο επίπεδο 6,6 ευρώ ανά τόνο
και με την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης η
εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται πλήρως.
Άρθρο 3
Εμπορική περίοδος−Εγγυημένες ποσότητες
α) Η εμπορική περίοδος για τις αφυδατωμένες ζωο−
τροφές αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει
στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
β) Καθορισμός Μέγιστης Εγγυημένης Ποσότητας
(ΜΕΠ) και Εθνικής Εγγυημένης Ποσότητας (ΕΕΠ).
Για κάθε περίοδο εμπορίας καθορίζεται μία ΜΕΠ που
ανέρχεται σε 4.855.900 τόνους (15 κράτη μέλη) αφυδα−
τωμένων ή/και αποξηραμένων στον ήλιο ζωοτροφών.
Η ΜΕΠ κατανέμεται στα κράτη μέλη . Για την Ελλάδα
η ΕΕΠ ανέρχεται σε 37.500 τόνους.
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Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα υποβολής εγγράφων

α) Οι συμβάσεις καθώς και οι δηλώσεις παράδοσης
καταρτίζονται γραπτώς τουλάχιστον δύο εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης της πρώ−
της ύλης. Διαβιβάζονται δε από την επιχείρηση στην
οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το αργότερο, στις
15 κάθε μήνα οι συμβάσεις / δηλώσεις που έχουν κα−
ταρτιστεί κατά τον προηγούμενο μήνα.
β) Η υποβολή αιτήσεων για προκαταβολή γίνεται το
αργότερο σε 45 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος
του μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η έξοδος του
προϊόντος από την επιχείρηση μεταποίησης.
γ) Καμία αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης δεν γίνεται
δεκτή μετά τις 15 Απριλίου του έτους εντός του οποίου
λήγει η εν λόγω εμπορική περίοδος, εκτός εάν συντρέ−
χουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υφίστανται εξαιρετικές
περιστάσεις.
δ) Η προκαταβολή που προβλέπεται στο άρθρο 7 πα−
ράγραφος 1α του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 καταβάλλεται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως η αρμόδια Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώσει με την έκδοση της
βεβαίωσης μεταποίησης το δικαίωμα χορήγησης της
ενίσχυσης. Από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην ενίσχυση για κάθε
αίτηση προκαταβολής, το αργότερο εντός 90 ημερο−
λογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
Το υπόλοιπο καταβάλλεται, ενδεχομένως, εντός προ−
θεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομη−
νία κατά την οποία η Επιτροπή δημοσιεύει το οριστι−
κό ποσό της ενίσχυσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ανακοινώσεις των
κρατών μελών στις οποίες αναφέρονται οι συνολικές
ποσότητες αποξηραμένων ζωοτροφών για τις οποίες
έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα στην ενίσχυση κατά
την εν λόγω περίοδο εμπορίας. Για το σκοπό αυτό οι
επιχειρήσεις μεταποίησης μετά την ειδοποίηση από τις
οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης υποβάλλουν
αίτηση με μία κατάσταση των κατά μήνα ποσοτήτων
που έχουν αιτηθεί και με τα ποσά που έχουν λάβει ως
προκαταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την συμφωνία
με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ε) Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις: Σε περι−
πτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο
δικαιούχος υποβάλλει εντός 10 εργάσιμων ημερών από
την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, τα σχετι−
κά αποδεικτικά στοιχεία, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίζει αν η προβαλλόμενη
περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας. Τη σχε−
τική απόφασή της την αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα
του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην πλη−
ρωμή της οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 5
Γενεσιουργό αίτιο του δικαιώματος της ενίσχυσης
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
Καν.(ΕΚ) 1786/2003 νοούνται ως εξαχθέντα από την
επιχείρηση μεταποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν
δικαίωμα προς ενίσχυση όταν εξέρχονται:
− Ι. ως έχουν,

α) από το χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων της
επιχείρησης μεταποίησης,
β) από κάθε χώρο αποθήκευσης εκτός των ορίων της
επιχείρησης που περιέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον
έλεγχο των αποθηκευμένων ζωοτροφών και έχει εγκρι−
θεί εκ των προτέρων από την οικεία Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης, στην περίπτωση που οι αποξηραμένες ζω−
οτροφές δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν εντός των
προαναφερθέντων ορίων της επιχείρησης,
γ) στην συνέχεια, στην περίπτωση που μετά τη λο−
γιστική έξοδο των αποξηραμένων ζωοτροφών από την
επιχείρηση μεταποίησης, οι ζωοτροφές αυτές παραδί−
δονται από τον αγοραστή στην επιχείρηση μεταποίησης
για φύλαξη έτσι ώστε η παραλαβή τους να γίνει αργό−
τερα τμηματικά από τον αγοραστή. Η αρμόδια Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να εγκρίνει την ενέργεια
αυτή εφ’ όσον υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Να υπάρχει δηλαδή, ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος
που να έχει παραχωρηθεί από την επιχείρηση μετα−
ποίησης στον αγοραστή, όπου να μην υπάρχουν άλλα
προϊόντα πλην εκείνων του αγοραστή «προς φύλαξη».
Επιπλέον, να υπάρχει στο λογιστικό σύστημα της επιχεί−
ρησης ειδικό «βιβλίο αποθήκης για προϊόντα προς φύλα−
ξη» θεωρημένο από την εφορία και δελτία παραλαβής
εμπορευμάτων προς φύλαξη, επίσης θεωρημένα.
−ΙΙ. υπό μορφή μίγματος, εφ’ όσον η μίξη πραγματο−
ποιείται στην επιχείρηση μεταποίησης με σκοπό την
παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, με άλλες πρόσθετες
ύλες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
Καν.(ΕΚ) 1786/2003.
Άρθρο 6
Ποιοτικές προδιαγραφές ετοίμων προϊόντων
1. Οι αποξηραμένες ζωοτροφές για να είναι επιλέξιμες
για την οικονομική ενίσχυση πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις της διάθεσης σε εμπορία για την διατροφή
των ζώων και να παρουσιάζουν, κατά την έξοδό τους
από την επιχείρηση μεταποίησης, τα ακόλουθα χαρα−
κτηριστικά:
α) μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία:
• 12% για τις τεχνητώς και φυσικώς αποξηραμένες
χορτονομές που έχουν υποστεί άλεση, τα συμπυκνώ−
ματα πρωτεϊνών και τα αφυδατωμένα προϊόντα (πα−
ρασκευάσματα).
• 14% για τις υπόλοιπες άλλες αφυδατωμένες χορ−
τονομές.
β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε συνολικές ακατέργα−
στες πρωτεΐνες σε σχέση με την ξηρή ουσία:
• 15% για τις αφυδατωμένες χορτονομές, τις αποξη−
ραμένες στον ήλιο χορτονομές και τα αφυδατωμένα
προϊόντα.
• 45% για τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών.
2. Καθορισμός της παρτίδας
Παρτίδα νοείται μια συγκεκριμένη ποσότητα χορτο−
νομών ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεσή
της, το ποσοστό υγρασίας της και την περιεκτικότητά
της σε πρωτεΐνες, η οποία εξέρχεται μία μόνο φορά
από την επιχείρηση μεταποίησης.
Άρθρο 7
Έλεγχος και κυρώσεις
Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία
και σε ολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες του προϊόντος
διεξάγεται ανά παρτίδα, σύμφωνα με το άρθρο 9 της
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κοινή υπουργική απόφαση υπ’αριθ. 262061/2005 (ΦΕΚ
622, τ.Β΄).
Εάν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί παρέκκλιση από
τις ποιοτικές προδιαγραφές συγκεκριμένης παρτίδας,
η παρτίδα αυτή αποκλείεται από την ενίσχυση. Στην
περίπτωση δικαιολογημένης αμφισβήτησης των αποτε−
λεσμάτων από τον ενδιαφερόμενο, δύναται να γίνει επα−
νέλεγχος επί των σχετικών αντιδειγμάτων που έχουν
παρακρατηθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 8
Καταβολή της ενίσχυσης στους παραγωγούς κατά τη
μεταβατική περίοδο 2005−2006
Κατά τη μεταβατική περίοδο 2005−2006 δίνεται στους
παραγωγούς ενίσχυση, βάσει των παραδοθέντων πο−
σοτήτων εκφρασμένων σε έτοιμο προϊόν σύμφωνα με
το άρθρο 35 του Καν.(ΕΚ) 382/2005. Η ενίσχυση αυτή
καταβάλλεται στις επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποί−
ες τη μεταβιβάζουν εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων
ημερών στους παραγωγούς. Μέχρι αποδείξεως ότι η
καταβολή της ενίσχυσης έχει κατατεθεί από την επι−
χείρηση στον παραγωγό, ο μεταποιητής καταθέτει στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση ΟΑΒΙΠ, Τμήμα Ζαχαροτεύτλων μαζί
με την αίτηση για την καταβολή του υπολοίπου της
οικονομικής ενίσχυσης, εγγύηση ίση με το ποσό που
πρέπει να καταβληθεί στους παραγωγούς. Η εγγύηση
αποδεσμεύεται πλήρως με την κατάθεση των αποδει−
κτικών στοιχείων όπως απόδειξη είσπραξης, υπεύθυνη
δήλωση από τον δικαιούχο παραγωγό ότι εισέπραξε το
ποσό που δικαιούται.
Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης του παραγωγού το
καθορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις ποσότητες πρώ−
της ύλης που έχουν παραδοθεί εκφρασμένες σε έτοιμο
προϊόν και έχουν αναγνωριστεί από τις οικείες Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης, ως επιλέξιμες προς ενίσχυση.
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ρά τις νέες εγκεκριμένες επιχειρήσεις ο έλεγχος αφορά
όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο έτος
των δραστηριοτήτων τους.
Για μικροποσότητες αποξηραμένων ζωοτροφών μέχρι
150 κιλά που εξέρχονται από την αποθήκη προς πώλη−
ση δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ζυγοταινία από
τη γεφυροπλάστιγγα ζύγισης για τον καθορισμό του
βάρους του φορτίου.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται χωρίς προει−
δοποίηση. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρχει προειδο−
ποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό
διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο
σκοπός των ελέγχων. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί
να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση, σε περιπτώσεις
δεόντως αιτιολογημένες. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης οφείλουν να έχουν στο αρχείο τους τις εκθέσεις
ελέγχων που συντάσσουν οι ελεγκτές για κάθε επιτόπιο
έλεγχο.
Άρθρο 10
Αποκλεισμοί
Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αποξηραμένες χορ−
τονομές που προέρχονται από εκτάσεις που επωφελού−
νται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον
τίτλο ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003.
Εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται
ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που αναφέ−
ρεται στο κεφάλαιο 9 του τίτλου ΙV του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον οι σπόροι δεν έχουν
συγκομιστεί και οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται
στρεμματική ενίσχυση για τις μεγάλες καλλιέργειες που
αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του τίτλου ΙV του κανονι−
σμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί
πλήρως με αροτραίες καλλιέργειες σύμφωνα με τους
τοπικούς όρους.

Άρθρο 9
Επιτόπιοι και Διοικητικοί έλεγχοι

Άρθρο 11
Ανακοινώσεις στην Επιτροπή

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προβαίνουν
στη διεξαγωγή ελέγχων και αντελέγχων των αγροτεμα−
χίων που αναφέρονται στις συμβάσεις ή τις δηλώσεις
και εκείνων που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς στις
αιτήσεις τους για την χορήγηση ενίσχυσης. Οι έλεγχοι
αυτοί αφορούν τουλάχιστον το 5% των συμβάσεων/δη−
λώσεων παράδοσης.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προβαίνουν σε ελέγ−
χους των προμηθευτών πρώτης ύλης καθώς και στους
εμπορευομένους στους οποίους παραδόθηκαν οι απο−
ξηραμένες χορτονομές. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν του−
λάχιστον το 5% των παρτίδων που έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αίτησης για ενίσχυση.
Οι εμπλεκόμενοι που υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγ−
χους επιλέγονται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη:
• το ποσό των ενισχύσεων,
• την εξέλιξη των ενισχύσεων σε σχέση με το προ−
ηγούμενο έτος,
• τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν
κατά τα προηγούμενα έτη.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν με δειγ−
ματοληψία τα δικαιολογητικά έγγραφα της λογιστικής
αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης τουλάχιστον
μία φορά ανά περίοδο εμπορίας . Εν τούτοις όσον αφο−

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνουν
τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να αποστείλουν εγκαί−
ρως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση ΟΑΒΙΠ, τμήμα Ζαχαροτεύτ−
λων τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις επιχειρή−
σεις μεταποίησης της περιοχής τους, προκειμένου μετά
από επεξεργασία να ανακοινωθούν στην Commission
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις παρακάτω ημερομηνίες:
α) το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους τις
εκτιμώμενες ποσότητες αποξηραμένων ζωοτροφών που
βρίσκονται στο απόθεμα (STOCK) στις επιχειρήσεις με−
ταποίησης στις 31 Μαρτίου του εν λόγω έτους.
β) το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους τον αριθμό
των νέων εγκρίσεων, των εγκρίσεων που έχουν ανα−
κληθεί και των προσωρινών εγκρίσεων για την προη−
γούμενη περίοδο εμπορίας.
γ) το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους τα στατι−
στικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποι−
ήθηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 23 έως 28 του κανο−
νισμού (ΕΚ) 382/2005 που αφορούν τους διοικητικούς
και επιτόπιους ελέγχους, καθώς και συμπληρωμένο το
παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 382/2005.
δ) το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους συμπληρω−
μένα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 382/2005.
ε) το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται
του τέλος κάθε εξαμήνου, τα μέσα ποσοστά υγρασίας
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που διαπιστώθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο συ−
γκρίνοντας τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται με
τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που λαμ−
βάνονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθ. οικ. 14001
(10)
Διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πετα−
λούδων Νομού Δωδεκανήσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του π.δ. 410/1995.
2. Τις διατάξεις του ν.2539/1997 και του ν. 2503/1997.

3. Την υπ’ αριθμ. 27/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πεταλούδων και την ορθή επανάληψη αυ−
τής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 27/2003 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Πεταλούδων και η ορθή επανάληψη
αυτής, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 9/18.4.2003
(θέμα Γ) πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.
2839/2000, σχετικά με την διάλυση της Δημοτικής Επι−
χείρησης του Δήμου Πεταλούδων, που είχε συσταθεί με
την υπ’ αριθμ. ΔΕ3321/10.3.1992 απόφαση του Νομάρχη
Δωδεκανήσου.
Από τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Πεταλούδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2005
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

