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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΦΑ1/30747/1136
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/
11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορι−
σμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με
συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως
ισχύει.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/
11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση
ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημά−
των με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδη−
ση», όπως ισχύει..............................................................................
Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηρο−
τροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.
(ΕΚ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου. ..............................................................................
Τροποποίηση του άρθρου 126 «Χυμοί φρούτων και
ορισμένα ομοειδή προϊόντα» του Κώδικα Τροφί−
μων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31−12−1987) όπως ισχύ−
ει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανο−
νισμό (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (ΕΕ
L 288/2−10−2014) για την τροποποίηση της οδη−
γίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυ−
μούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα
που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώ−
που προκειμένου να προσαρμοστεί το παράρτη−
μα Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο. ....................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ80000/10025/2091/
3−5−2012 απόφασης για τον έλεγχο, βεβαίωση και
είσπραξη των εσόδων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλή−
λων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ από τον
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορι−
κών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ (ΦΕΚ 1463/Β΄). ..........
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου προ−
σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ). ........................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Φο−
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2015. ...................................................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 25 του άρθρου 81 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α΄ 57),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
δ)του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
ε) της υπ’ αριθμ. Υ144 (ΦΕΚ Β΄ 483/30−3−2015) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».
στ) του Π.δ. 537/1983 (Α΄ 210) «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγίας
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών−μελών
που αφορούν στην πέδηση ορισμένων κατηγοριών
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους»,
όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11−2−1974,
75/542/ΕΟΚ/25−7−1975 και 79/489/ΕΟΚ/18−4−1979» όπως
ισχύει,
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ζ) της υπ’ αριθμ. 1386/74/1999 (ΦΕΚ Β΄ 86/10−2−1999)
κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27
Ιανουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρό−
οδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που
αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανο−
κινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους», με
την οποία θεσπίστηκε η υποχρεωτική τοποθέτηση συ−
στήματος αντιεμπλοκής στα νέα αυτοκίνητα,
η) της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11−4−2006)
Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατη−
γοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντι−
εμπλοκής κατά την πέδηση» όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 68176/4406/14 (Β΄ 67/16−1−2015) Υπουργική
απόφαση.
2. Την ανάγκη τροποποίησης της Υπουργικής απόφα−
σης 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) όπως ισχύει, ώστε
να υπάρχει ίση μεταχείριση των οχημάτων που έχουν
ταξινομηθεί πριν και μετά την 1/1/1999
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 της Υπουργικής απόφασης 28366/
2098/06 (Β΄ 441/11−4−2006) όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οχήματα για τις διατάξεις της παρούσας θε−
ωρούνται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγο−
ριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 σύμφωνα με το Παράρ−
τημα ΙΙ του Π.δ. 431/1984, όπως τροποποιήθηκε με την
32353/1475/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικο−
νομικών»
2. Η παράγραφος 3 της Υπουργικής απόφασης 28366/
2098/06 (Β΄ 441/11−4−2006) όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. α) Από 1−4−2015, ή από την ημερομηνία λήξης του
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι μετα−
γενέστερη της 1−4−2015, απαγορεύεται η κυκλοφορία
οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για
πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα μετά την 1−1−1999 και
δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.
Εφόσον ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματο−
ποιηθεί πριν τις 31−3−2015 και διαπιστωθεί ότι το όχη−
μα δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής
κατά την πέδηση, χορηγείται ετήσια καταλληλότητα
και στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν
φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό έως τον επόμενο
περιοδικό τεχνικό έλεγχο».
β) Από 1−4−2016 απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων
της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη
φορά σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1−1−1999 και δεν
φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής
απόφασης 68176/4406/14 (Β΄ 67/16−1−2015) καταργείται.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 994/66201
(2)
Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδε−
δεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας
σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.(ΕΚ)1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).
β) Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174).
γ) Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
δ) Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).
ε) Την αριθμ. Υ103/02−03−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη−
τρίου» (Β΄ 309).
2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοι−
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄ 200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1 − 8 του Ν. 3147/2003
(Α΄ 135).
γ) Της αριθμ. 262385/21−4−2010 κοινή υπουργική από−
φαση «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμ−
μόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέ−
λεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)1698/05 του
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 509).
δ) Του άρθρου 33 της αριθμ. 104/7056/2015 Υπουργικής
απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και δια−
δικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέ−
λεση του Καν(ΕΕ)1307/2013 και του Καν(ΕΕ)1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).
3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής
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και για την κατάργηση του Καν(ΕΚ)63/2008 και του
Καν(ΕΚ)73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί−
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ.
814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008
του Συμβουλίου».
γ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω
κανονισμού».
δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυ−
ρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση».
ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής».
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας
ΚΑΠ, μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1 του
Καν(ΕΕ)639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ. 1
του Καν(ΕΕ)1307/2013.
5. Τη σχετική Εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός − Περίοδος Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμέ−
νης στήριξης στα πλαίσια του άρθρου 52 του Κανονι−
σμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, για την προώθη−
ση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων, ήτοι συνδεδεμένη
ενίσχυση στη σηροτροφία, αναφερόμενης στο εξής ως
«συνδεδεμένη ενίσχυση».
Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφο−
ρά στις περιόδους εκτροφής μεταξοσκωλήκων για τα
έτη 2015 έως και 2020.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση
Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό
διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχε−
ται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων
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εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ
(4.672.131 €).
Το ποσό αυτό επιμερίζεται για κάθε έτος εφαρμογής
της παρούσας ως ακολούθως:
Έτος
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ποσό
800.000 790.582 781.153 772.540 763.928 763.928
σε €
Ο αριθμός κουτιών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο
52(6) του Καν(ΕΕ)1307/2013 καθορίζεται σε 5000 κουτιά
για κάθε έτος εφαρμογής.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους πόρους του
άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Καθορισμός και καταβολή της ενίσχυσης
α) Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδε−
μένης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο κουτί μεταξόσπορου
σε ετήσια βάση.
β) Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται
με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμ−
φωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 639/2014.
Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ−
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ−
γυήσεων γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Κτηνοτροφι−
κών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων και
στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και
Προώθησης Προϊόντων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων
κουτιών μεταξόσπορου.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι − Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας
Η ενίσχυση χορηγείται στους σηροτρόφους−γεωργούς
για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για
εκτροφή, εφόσον αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο.
Η προμήθεια του μεταξόσπορου γίνεται με ευθύνη των
εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με
τους μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς –
διακινητές μεταξόσπορου.
β) Κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά με−
ταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει
ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών.
γ) Η σηροτροφική περίοδος ορίζεται από την 1η Φε−
βρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
υποβολής αίτησης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις εκτροφέων
Οι εκτροφείς προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης
που προβλέπεται στην παρούσα υποχρεούνται:
1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Η αίτηση
της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας γίνεται σε
ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας –
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται ο
αριθμός των κουτιών που προτίθεται να χρησιμοποιή−
σει, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι
ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση
συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές απο−
φάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων
και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετο−
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χής του παραγωγού συνεπάγεται ότι αυτός αποδέχεται
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες
όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση
των στοιχείων του.
2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπό−
μενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσι−
ακές αρχές, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
3. Οι εκτροφείς, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, κα−
ταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής που πιστοποιεί τον αριθμό
των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου και της ποσότη−
τας των χλωρών κουκουλιών που παρήχθησαν.
β) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν:
• τα στοιχεία του αιτούντος
• τον αριθμό των κυτίων μεταξόσπορου που χρησι−
μοποιήθηκε και την ή τις ημερομηνίες παραλαβής τους
• την ποσότητα των κουκουλιών που έχουν παραχθεί
από τους σπόρους αυτούς
• τον τόπο αποθήκευσης των παραχθέντων κουκου−
λιών αν τα κουκούλια δεν έχουν πωληθεί
• το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου αγοραστή
αν τα κουκούλια έχουν πωληθεί
• το είδος και ποσότητα του παραχθέντος προϊόντος,
σε περίπτωση που τα κουκούλια έχουν ιδιοχρησημοποιη−
θεί από τον παραγωγό.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
1. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής διενεργεί διοικητικό έλεγχο στο 100% των
αιτήσεων, για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των αναφε−
ρόμενων σε αυτές στοιχείων. Διενεργείται επίσης επι−
τόπιος έλεγχος από Επιτροπή αποτελούμενη από 3
(τρείς) υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής εκ των οποίων ο ένας του−
λάχιστον γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.
Ο επιτόπιος έλεγχος διεξάγεται σε ποσοστό τουλάχιστον
10% των υποβαλλόμενων αιτήσεων και αφορά την ποσό−
τητα και την ποιότητα των κουκουλιών που παρήχθησαν.
Στην περίπτωση που τα κουκούλια που παρήχθησαν
έχουν αποξηρανθεί, ο συντελεστής που λαμβάνεται υπό−
ψη για την αναλογία ξερών κουκουλιών προς χλωρά
κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4,5 (1 κιλό ξερών κουκουλιών
προέρχεται από 3,5−4,5 κιλά χλωρά κουκούλια).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό επιτόπιου ελέγχου
εις τριπλούν. Ένα αντίγραφο δίνεται στον παραγωγό −
σηροτρόφο, ένα παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το τρίτο
αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Επιτρο−
πής Ελέγχου υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών και κρίνονται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσε−
ων, που συστήνεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα,
στην οποία δεν συμμετέχουν τα άτομα της Επιτροπής
Ελέγχου. Τα αποτελέσματα της Επιτροπής εξέτασης
ενστάσεων είναι οριστικά.
Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση

της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
Άρθρο 7
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και
των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εγκυκλίων
ή άλλων Υπουργικών αποφάσεων.
2. Εκτροφέας που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απο−
κλείεται από το καθεστώς ενίσχυσης κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
3. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες και οφείλονται
στον εκτροφέα, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέ−
πονται στον άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στον
άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.
4. Εφόσον ο εκτροφέας δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
5. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του
άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρο 7 του
Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί
η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του
άρθρο 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης
τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28 του
Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.
6. Ο εκτροφέας κατά την παραλαβή των προς χρή−
ση κουτιών μεταξόσπορου και κατά την εκτροφή εί−
ναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκειμένου η
τελευταία να διαπιστώσει τον αριθμό των χρησιμοποι−
ημένων κουτιών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκδίδεται
η σχετική βεβαίωση και ο εκτροφέας αποκλείεται από
την ενίσχυση κατά την τρέχουσα σηροτροφική περίοδο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 187/2014
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 126 «Χυμοί φρούτων και ορι−
σμένα ομοειδή προϊόντα» του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31−12−1987) όπως ισχύει, σύμφω−
να με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
1040/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 288/2−10−2014) για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβου−
λίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοει−
δή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου προκειμένου να προσαρμοστεί το παράρ−
τημα Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ. 30/003/725/08−10−2014 έγγραφο
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της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄
391).
4. Το Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.
5. Το Π.δ. 111/14 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014), «Οργανισμός
του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ Β΄ 517).
7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
8. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 187/2014 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, 2015 και η οποία έχει
ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την έκδοση Απόφασης για την Τροπο−
ποίηση του άρθρου 126 «Χυμοί φρούτων και ορισμένα
ομοειδή προϊόντα» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
(ΦΕΚ 788/Β΄/31−12−1987) όπως ισχύει, σύμφωνα με τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1040/2014 της
Επιτροπής (ΕΕ L 288/2−10−2014) για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προο−
ρίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου προκειμένου
να προσαρμοστεί το παράρτημα Ι της οδηγίας στην
τεχνική πρόοδο, ως εξής:
Στο Παράρτημα Ι, μέρος II, σημείο 3 Επιτρεπόμενες
επεξεργασίες και ουσίες του άρθρου 126 «Χυμοί φρού−
των και ορισμένα ομοειδή προϊόντα» του Κώδικα Τρο−
φίμων και Ποτών προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
« − Φυτικές πρωτεΐνες από σιτάρι, μπιζέλια ή πατάτες
για διαύγαση».
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:
Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ε. Δήμα, Ι. Χροναίος, Α. Πρεβενά,
Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος. »

14669

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ21250/22916/1019
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ80000/10025/2091/3−5−2012
απόφασης για τον έλεγχο, βεβαίωση και είσπραξη
των εσόδων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπο−
ρικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ από τον Τομέα Επι−
κουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Κατα−
στημάτων του ΤΕΑΙΤ (ΦΕΚ 1463/Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 5, εδ. β΄ και 112, παρ. 5, εδ.
γ΄ του Ν. 3655/2008, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄).
3. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98)
και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41 Α΄).
5. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 234/12/07−05−2015 απόφαση του Δ.Σ.
του ΤΑΠΙΤ.
7. Την υπ’ αριθμ. 114/180/18−05−2015 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της παραγράφου 12 της υπ’ αριθμ.
Φ80000/10025/2091/3−5−2012 απόφασης για τον έλεγχο,
βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Τομέα Πρόνοιας
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ από το
ΕΤΕΑ (πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ) ως εξής:
«12. Η απόφαση ισχύει μέχρι 31−5−2017.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F
Αριθμ. 1111
(5)
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου προσωπι−
κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
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2) Την 23318/2005/9−1−2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρί−
θηκε ο Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ του Δήμου Πλατυκάμπου.
3) Την 2108/17−3−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε
ο Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Νίκαιας.
4) Την αριθμ. 5058/28911/29−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας με την οποία ελέγχθηκε η 37/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κιλελέρ περί «Συγχώνευση
των Δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέας Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΦΕΚ 1055/30−05−2011 τ.Β΄).
5) Την αριθμ. 21927/133623/20−12−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας με την οποία ελέγχθηκε η 241/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κιλελέρ περί «Τροποποίηση
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλελέρ: επέκταση της περιο−
χής αρμοδιότητας της επιχείρησης στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κιλελέρ» (ΦΕΚ 3170/Β΄/30−12−2011),
διαπιστώνουμε:
Την κατάργηση είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου
προσωπικού, που προβλέπονται από τους οικείους Οργανισμούς των πρώην ΔΕΥΑ Πλατυκάμπου και πρώην ΔΕΥΑ
Νίκαιας όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (ΔΕΥΑΚ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Προβλεπόμενες
ΣΥΝΟΛΟ
οργανικές θέσεις ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ − ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΥΑΠ ΔΕΥΑΝ
2

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

3

2

3

3

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

1

1

1

1

1

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

0

1

1

0

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

2

0

1

1

1

2

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

0

0

1

1

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

0

1

0

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

9

5

4

10

10

14

ΤΑΜΙΑΣ

1

1

0

2

2

2

ΤΕΧΝΙΤΕΣ−ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

3

2

2

3

3

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ−ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1

1

1

1

1

2

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

3

1

1

3

3

4

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

0

0

1

1

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

5

1

0

6

6

6

ΚΛΗΤΗΡΕΣ

1

0

0

1

1

1

ΕΡΓΑΤΕΣ

4

1

0

5

5

5

ΣΥΝΟΛΟ

18

9

7

20

20

27

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πλατύκαμπος, 11 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
F
Αριθμ. 881
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2015.

(6)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο −
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012 — 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού (Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυ−
τοδιοίκηση και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
3 Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελε−
στή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (Α΄ 197).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269).
5. Την με αριθμ. 18122/20−4−2005 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (Β΄ 617).
6. Την με αριθμ. 52909/2−12−2004 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (Β΄ 1965).
7. Την με αριθμ. 41/4−10−2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
8. Την με αριθμ. 49/18−5−2015 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με την οποία
εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το
β’ εξάμηνο του έτους 2015 και
9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το β΄ εξάμηνο του 2015,
προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 3.100,00 ευρώ και αποτελεί το 1,04% περίπου της εγκεκριμένης δαπάνης
μισθοδοσίας του έτους 2015, που είναι σε βάρος του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης
Περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δώδεκα υπαλλήλους του Φορέα Διαχεί−
ρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το χρονικό διάστημα από 1−7−2015 μέχρι 31−12−2015.
Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, για το β΄ εξά−
μηνο του 2015, είναι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΤΟ 2015

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για το β΄ εξάμηνο του 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8

3*8=24

6

8*24*6=1.152

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ−
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2

3*8=24

6

2*24*6=288

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2

1*8=8

6

2*8*6=96

ΣΥΝΟΛΟ

12

1.536

Η ανάγκη για την ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την υλοποίηση των Προγραμμάτων − δρά−
σεων του Φορέα όπως αναλύεται στην εισήγηση.
Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθεί με το καθεστώς αυτό ανέρχεται σε 12 άτομα, τα 8 εκ των οποίων
απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής, τα 2 στο πρόγραμμα ενημέρωσης−
ευαισθητοποίησης και τα 2 στο πρόγραμμα παρακολούθησης ως ακολούθως 24 ώρες (αθροιστικά για Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές) ανά άτομο το μήνα επί 6 μήνες (για το β΄ εξάμηνο του 2015) σύνολο 1.152
(8*24*6) ώρες για το β΄ εξάμηνο του 2015 για τα 8 άτομα που απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης της
προστατευόμενης περιοχής, 288 (2*24*6) ώρες για το β΄εξάμηνο του 2015 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα ενημέρωσης−
ευαισθητοποίησης και 96 (2*8*6) ώρες για το β΄ εξάμηνο του 2015 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα παρακολούθησης.
Συνολικά δηλαδή 1.536 (1.152+288+96) ώρες το β΄ εξάμηνο του 2015 για το σύνολο των υπαλλήλων.
Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 € για το β΄ εξάμηνο του 2015
και αποτελεί το 1,04% περίπου της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του έτους 2015, που είναι σε βάρος του
έργου «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου».
Η παρούσα ισχύει για το β΄ εξάμηνο του 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λιτόχωρο, 11 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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