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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 40035/23298/2502 (1)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων 

του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 

2676/1999 (Α΄ 1).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.35/1385/1.9.1999 (Β΄ 

1814) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού 
του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.

3. Τις υπ’ αριθμ. 538/69/1.6.2009, 609/73/15.6.2009 και 
594/72/15.6.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

4. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
που διατυπώθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 7/22.9.2009 συνε−
δρίαση του Α΄ Κλιμακίου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κλάδο υγείας 
του ΟΑΕΕ, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού 
του Κλάδου Υγείας προστίθεται εδάφιο που έχει ως 
ακολούθως:

«Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, που συνάπτονται με−
ταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και των θεραπευτών ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων έχουν διετή (2ετή) διάρκεια. Όπου στον 
Κανονισμό, για τη διαδικασία επιλογής θεραπευτών 
ιατρών, αναφέρεται η ετήσια διάρκεια, τροποποιείται 
αναλόγως.»

Επίσης, αναλόγως τροποποιείται και το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού, που αναφέ−
ρεται στην ετήσια επιλογή γιατρού από τον ασφαλι−
σμένο.

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ−
θρου 8, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως:

«Ομοίως, σε περιοχές, που δεν υπάρχουν συμβεβλη−
μένοι με τον Ο.Α.Ε.Ε. ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι 
ασφαλισμένοι μπορούν να προσφεύγουν και σε μη συμ−
βεβλημένους με τον Οργανισμό».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
F

Aριθμ. 328609 (2)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινο−

τικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για 
την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νη−
σιά του Αιγαίου Πελάτους − Καν (ΕΚ) 1405/2006 του 
Συμβουλίου.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
του άρθρων 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 

κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
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φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α΄ 
135),

του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98),

του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού 
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί «Σύ−
στασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων … και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας 
της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 
1−8 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135),

του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ 
αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «για 
μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις αποφάσεις:
υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινή υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης Κανονι−
σμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104), όπως ισχύει κάθε φορά,

υπ’ αριθμ.394555/23.10.2000 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «ανάθεσης άσκησης 
αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της Χώρας» (Β΄ 
1324), όπως ισχύει κάθε φορά,

υπ’ αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφαση του Υπ. Γε−
ωργίας «Περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής»,

υπ’ αριθμ.324032/24.12.2004 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο−
ντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β΄ 1921/2004) περί «εφαρμο−
γής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης», 
σε εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 
για το 2005, όπως τροποποιείται και ισχύει και τις αντί−
στοιχες αποφάσεις για τα επόμενα έτη,

υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και 
Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67),

αρθ. 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας κ΄Οικονομικών» 
(Β΄ 40).

4. Τους Κανονισμούς:
1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον καθο−

ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003» 
(L265/26.9.2006), ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ 
2019/1993 του Συμβουλίου (L184/27.7.1993),

1914/EK/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Καν. 1405/2006 του Συμβουλίου, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γε−
ωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365/21.12.2006), 
ο οποίος αντικατέστησε τον Καν (ΕΟΚ)3063/1993 της 
Επιτροπής (L274/6.11.1993),

1290/ΕΚ/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209), όπως ισχύει 
κάθε φορά,

73/ΕΚ/2009 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί−
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπι−
ση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωρ−
γούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ), 
υπ’ αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά,

796/ΕΚ/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη «θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρω−
μένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προ−
βλέπονται στον Καν (ΕΚ) 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 
για τους γεωργούς» (L414/18), όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

5. Την υπ’ αριθμ. 28880/21.4.2009 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής σχετικά «με την έγκριση των τρο−
ποποιήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν από 
την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1914/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του 
Συμβουλίου» και ειδικότερα την τροποποίηση που αφο−
ρά τη διάθεση ποσού 1.750.000 ευρώ για την ενίσχυση 
της τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται ετη−
σίως δαπάνη: 

α) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, από τους 
προβλεπόμενους από το άρθρο 7 ελέγχους, το ακριβές 
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 
(αριθμός διενεργούμενων ελέγχων κλπ), και για το τρέ−
χον έτος θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 
29−110 ΚΑΕ 5243). Για τα επόμενα έτη η προκαλούμενη 
δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφο−
νται προς τούτο στον ως άνω φορέα και ΚΑΕ 

β) σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ που 
διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ύψος της δαπάνης για το 
τρέχον έτος ανέρχεται σε 1.750.000 € και θα καλυφθεί 
από Κοινοτική χρηματοδότηση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή το 
καθεστώς ενίσχυσης των Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμ−
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βουλίου και Καν (ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της παραγωγής του αγελαδινού, πρόβειου 
και αίγειου γάλακτος που διατίθεται για την παραγω−
γή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαί−
ου Πελάγους, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Ε(2009)2880/τελικό/21.4.2009 απόφαση της Επιτροπής, 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

Άρθρο 2 

Αρμόδιες Αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας 
ορίζονται:

η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), 

ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
με τα περιφερειακά γραφεία και Δ/νσεις του, 

ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.
Ο.ΓΑ.Κ.) με τα περιφερειακά γραφεία του (εποπτείες −
εργαστήρια), και

οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 3
Ορισμοί 

Για τις ανάγκες της παρούσας ΚΥΑ ισχύουν οι κάτωθι 
ορισμοί:

Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους
Όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την 

Κρήτη και την Εύβοια.
Παραγωγός
Ο νόμιμος ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για τη διαχείριση 

και εκμετάλλευση της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Αγροτική εκμετάλλευση
Το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρί−

ζεται ο παραγωγός.
Τοπικές μεταποιητικές μονάδες
Οι μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες – βιοτεχνίες 

γάλακτος), οι οποίες δραστηριοποιούνται στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους στην παραγωγή και πα−
ραδοσιακών τυριών. 

Επιλέξιμη ποσότητα
Η ποσότητα γάλακτος που αποδεδειγμένα παραδόθη−

κε από τους δικαιούχους σε τοπικές βιομηχανίες – βιο−
τεχνίες μεταποίησης γάλακτος των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους, του ίδιου ή άλλου μικρού νησιού ή 
μεταποιήθηκε από τους ίδιους στα πλαίσια καθετοποί−
ησης της εκμετάλλευσής τους, για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών, βάσει των σχετικών παραστατικών 
παραδόσεων ή εσωτερικής διακίνησης γάλακτος. 

Παραδοσιακά τυριά
Ως παραδοσιακά τυριά ορίζονται τα τυριά που κατά 

παράδοση παράγονται σε ένα νησί, ανεξάρτητα εάν 
ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ. 

Ο κατάλογος των επιλέξιμων τυριών θα καταρτιστεί 
σε συνεργασία των κατά τόπους Δ/νσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης / Γεωργίας των Ν.Α με τη Δ/νση Ζωικής 
Παραγωγής και ΑΠΑ.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί αγελα−
δινού ή/και πρόβειου ή/και αίγειου γάλακτος, οι οποίοι 

διαμένουν μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελά−
γους, δραστηριοποιούνται σε αυτά και παραδίδουν γάλα 
στις τοπικές μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών.

Άρθρο 5

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος του 
γάλακτος καθορίζεται ετησίως:

μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγε−
λαδινό γάλα,

μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αίγειο 
γάλα και

μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά τόνο για το πρό−
βειο γάλα 

και αφορά σε εκείνες τις ποσότητες γάλακτος που 
αποδεδειγμένα μεταποιούνται για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών από τις τοπικές μεταποιητικές μο−
νάδες γάλακτος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελά−
γους, βάσει των σχετικών παραστατικών παραδόσεων 
ή εσωτερικής διακίνησης γάλακτος.

Για το έτος 2009 το συνολικό ύψος της ενίσχυσης 
ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.750.000 ευρώ), το οποίο θα 
καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από Κοινοτική χρηματοδότηση 
(FEOGA – Εγγυήσεις). 

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης ανά τόννο και είδος 
γάλακτος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των 
επιλέξιμων ποσοτήτων και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής 
Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικά διαθέσιμου 
ποσού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος 
εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Άρθρο 6

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι παραγωγοί, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπρο−
βατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι επιθυμούν να 
είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης που προβλέπεται στην 
παρούσα, δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στο 
εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης στο έντυπο αίτησης της 
ενιαίας ενίσχυσης, ανεξάρτητα από το εάν είναι δικαι−
ούχοι ή όχι της ενιαίας ενίσχυσης. 

Η δήλωση συμμετοχής του παραγωγού συνεπάγεται 
ότι αυτός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα, σχε−
τικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς 
και τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 7

Έλεγχοι

Για τη διαπίστωση της ακρίβειας:
των στοιχείων που δηλώνουν οι παραγωγοί στις αι−

τήσεις τους και
της τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν στα 

πλαίσια εφαρμογής της παρούσας
διεξάγονται διοικητικοί και επιτόπιοι (τακτικοί ή/και 

έκτακτοι) έλεγχοι, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορί−
ζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των 
αιτήσεων ενίσχυσης, ενώ οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγμα−
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τοποιούνται με δειγματοληψία επί του 5% τουλάχιστον 
των αιτήσεων ενίσχυσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ση−
μαντικός αριθμός παρατυπιών, πραγματοποιούνται συ−
μπληρωματικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του έτους και 
αυξάνεται το ποσοστό των αιτήσεων που πρέπει να 
ελεγχθούν κατά το επόμενο έτος.

Άρθρο 8

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για την εφαρμογή της «Πολ−
λαπλής Συμμόρφωσης» [Τίτλος ΙΙ, Καν (ΕΚ) 1782/2003 του 
Συμβουλίου] καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 324032/2004 
(1921/Β΄/2004) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στους 
παραγωγούς γάλακτος – δικαιούχους της ενίσχυσης.

Άρθρο 9

Πληρωμή δικαιούχων

Με την ολοκλήρωση του διοικητικού και των επιτόπιων 
ελέγχων (τακτικών και τυχόν έκτακτων) συντάσσονται 
συγκεντρωτικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τα πλήρη στοιχεία των παραγωγών, το είδος γάλακτος 
που αυτοί παράγουν, καθώς και την επιλέξιμη ποσό−
τητα, 

Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 23 του Καν (ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της παρούσας 
εξαιρούνται από τη Διαφοροποίηση του άρθρου 10 παρ.1 
του Καν (ΕΚ) 1782/2003, βάσει της παρ. 5 του ίδιου 
άρθρου.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παρεμποδίζει με οποι−
ονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου, 
εφόσον έχει επιλεγεί στο υπό εξέταση δείγμα, η αίτησή 
του απορρίπτεται και παύει να δικαιούται ενίσχυσης για 
το έτος που αφορά η ενίσχυση.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύπτει ότι 
δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης ή ότι ο παραγωγός προβεί σε 
δήλωση ψευδών στοιχείων, ο παραγωγός αποκλείεται 
από την ενίσχυση για το έτος για το οποίο υπέβαλε 
αίτηση – δήλωση.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δε συμμορφώνεται 
με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση, σε 
ό,τι τον αφορά, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 324032/2004 (Β΄ 1921) κοινή 
υπουργική απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 18 
του ν. 3399/2005 (Α΄ 255), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 11

Γενικά

Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση, βάσει των οποίων χορηγείται η 
ενίσχυση, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα 
για τυχόν Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Πρό−
γραμμα δεν πρέπει να ενισχύονται ταυτόχρονα μέσω 

άλλης πηγής, ενώ θα πρέπει να είναι συμβατές, τόσο 
μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το πνεύμα του Καν 
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου. 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
της παρούσας. 

Η παρούσα ισχύει από τις αιτήσεις του 2009. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 329781 (3)
    Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 

2009−2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του β.δ/τος 641/1970 «Περί 

ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστη−
ρίων».

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και 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» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.» 

4. Το από 13.7.2009 αντίγραφο πρακτικού της Γενικής 
Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τις τιμές των διαφόρων οινολογικών 
εργασιών για την οινοποιητική περίοδο 2009−2010 ως 
ακολούθως:

για τις αναλύσεις γλεύκους καθώς και του οίνου που 
παράγεται από το γλεύκος αυτό και για κάθε εξέταση, 
έξη ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €) ανά εκατόλιτρο και 
με ελάχιστη τιμή ανά δείγμα τα σαρανταπέντε ευρώ (45 
€). Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαραίτητων 
αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυ−
ση καθώς και των προστιθέμενων οινολογικών ουσιών 
που χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 328611 (4)
    Διαδικτυακή σύνδεση σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοι−

πών φορέων .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
του άρθρων 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 

κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135),

του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση 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» (Α΄ 98),

του π.δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» 
(Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ 
αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «για 
μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» ,

του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το 
Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των 
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων 
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 11 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτη−
νοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄/2.10.2008) 
και με το οποίο μεταβλήθηκε η ονομασία του ΕΛ.Ο.Γ 
σε ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Την υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινή υπουργική από−
φαση «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσε−
ων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα 
ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, 
διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και 
καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς 
κρέατος» (ΦΕΚ 631 Β΄) και ιδίως το άρθρου 6.

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).

4. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανου−
αρίου 2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων».

5. Την υπ’ αριθμ. 16150/7.7.2009 εισήγηση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
«Διαδικτυακή σύνδεση Σφαγείων – ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ».

6. Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η καθιέρωση της υπο−
χρεωτικής διαδικτυακής σύνδεσης όλων των σφαγεί−
ων συμπεριλαμβανομένων των πτηνοσφαγείων με τον 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για την παρακολούθηση των σφαγών και της 
διακίνησης των σφάγιων καθώς και την εφαρμογή του  
Κανονισμού ΕΚ 178/2002 σε ότι αφορά την ιχνηλασιμό−

τητα των ζωϊκών προϊόντων. Η επέκταση της σύνδεσης 
αυτής με άλλους φορείς ή υπηρεσίες μπορεί να γίνει 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας 
ορίζονται:

2.1 Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η οποία είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία της υλοποίησης του συστήμα−
τος της διαδικτυακής σύνδεσης σφαγείων−ΕΛΟΓΑΚ. 

2.2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. η οποία 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της διαδικασίας σφαγής.

2.3 Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος 
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) ο οποίος ορίζεται ως φορέας υλοποίησης 
της διαδικτυακής σύνδεσης σφαγείων−ΕΛΟΓΑΚ και είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος και την 
επεξεργασία των σχετικών στοιχείων.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

Για την εφαρμογή της παρούσας ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. υπο−
χρεούται:

3.1. Να εγκαταστήσει σε κάθε σφαγείο έναν ηλεκτρο−
νικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο με τα απα−
ραίτητα για τη λειτουργία του συμπεριλαμβανομένου 
και του εκτυπωτή.

3.2. Να διαθέσει στα σφαγεία ένα νέο λογισμικό βάσει 
των απαιτήσεων του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, της διαχείρισης των 
σφαγών και της διακίνησης του κρέατος και να παρέ−
χει τεχνική υποστήριξη στα σφαγεία κατά την έναρξη 
λειτουργίας του προγράμματος. Το εν λόγω λογισμικό 
θα έχει την δυνατότητα να «διαβάζει» στοιχεία από τις 
βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3.3. Να επεξεργάζεται τα διαβιβαζόμενα στοιχεία 
δημιουργώντας βάση δεδομένων που θα υπόκειται σε 
διασταυρωτικούς ελέγχους που θα αφορούν την προ−
έλευση αλλά και την ασφάλεια του κρέατος και των 
προϊόντων αυτού.

3.4 Να διαθέτει τα επεξεργασμένα στοιχεία στα εν−
διαφερόμενα σφαγεία και λοιπούς φορείς οι οποίοι με 
βάση σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να αντλούν χρήσι−
μες πληροφορίες για την εφαρμογή των Κανονισμών 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 1774/2002.

3.5. Να μην επιβαρύνει τα σφαγεία με την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού και γενικά την εγκατά−
σταση της εφαρμογής.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις σφαγείων

Για την εφαρμογή της παρούσας τα σφαγεία υπο−
χρεούνται:

4.1 Να συνεργαστούν με τον ΕΛΟΓΑΚ για την εγκα−
τάσταση και λειτουργία του συστήματος 

4.2 Να αποστείλουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. τα στοιχεία που έχουν 
καταγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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4.3 Να επεκτείνουν την καταγραφή των στοιχείων 
που καταγράφουν σε όσα στοιχεία, η καταγραφή τους, 
κριθεί απαραίτητη από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

4.4 Να εφαρμόσουν τη διαδικασία για τη σύνδεσή τους. 
4.5 Να καταγράφουν το σύνολο των σφαγών που 

πραγματοποιούν και να εφαρμόζουν για το σύνολο των 
σφαγών το σύστημα της διαδικτυακής σύνδεσης.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση εφαρμογής προγράμματος

Η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης του προγράμ−
ματος θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

6.1 Σφαγεία τα οποία δεν θα συμμετέχουν στο εν 
λόγω σύστημα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα επιτρέπεται η σφαγή 
των ζώων για ορισμένο διάστημα ή θα αίρεται η άδεια 
λειτουργίας τους.

6.2 Ίδιες κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν στα σφα−
γεία τα οποία συμμετέχουν στο σύστημα αλλά δεν το 
εφαρμόζουν για μέρος ή για το σύνολο των σφαγών 
που πραγματοποιούν.

6.3 Σφάγια για τα οποία δεν εφαρμόστηκε το εν λόγω 
σύστημα, δεν θα σφραγίζονται με τη σφραγίδα της κα−
ταλληλότητας από την κτηνιατρική υπηρεσία και κατά 
συνέπεια απαγορεύεται και η εμπορία τους.

Άρθρο 7

Γενικά

Η ημερομηνία έναρξης της διαδικτυακής σύνδεση θα 
οριστεί από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με εγκυκλίους του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 49224/2982 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.     38504/2786/2007 (Β΄ 

1703/17.8.2009) κοινής υπουργικής απόφασης περί 
επανακαθορισμού μεγίστων ορίων διαστάσεων και 
μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος 
των οχημάτων που εκτελούν εθνικές μεταφορές.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 12 παρ. 2, περιπτ. ρ΄ του ν.δ. 3155/1955 «περί 

κατασκευής και συντηρήσεως οδών», όπως ισχύει,

β. του άρθρου 53, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α΄ 
57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ. του π.δ. 1161/1977 (Α΄ 380), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

δ. του π.δ. 77/1998 (Α΄ 71), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθε−
σία με την οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα 
οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των 
μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων 
βαρών στις διεθνείς μεταφορές,

ε. της υπ’ αριθμ. 38504/2786/2007 (Β΄ 1703/17.8.2009) 
κοινής υπουργικής απόφασης περί επανακαθορισμού 
μεγίστων ορίων διαστάσεων και μέγιστης αποδεκτής 
μάζας φορτωμένου οχήματος των οχημάτων που εκτε−
λούν εθνικές μεταφορές.

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της μέγιστης απο−
δεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) βυτιο−
φόρων υγρών καυσίμων, όπως και των επιμέρους οχη−
μάτων που συγκροτούν τους συνδυασμούς τους, λόγω 
της μείωσης του ωφέλιμου φορτίου τους, μετά από τις 
τροποποιήσεις που επιβλήθηκαν για την προσαρμογή 
τους στις διατάξεις των οδηγιών 94/55/ΕΚ (ADR) και 
94/63/ΕΚ (VOC)

3. Την ανάγκη επανακαθορισμού της ΜΑΜΦΟ βυτιοφό−
ρων υγρών καυσίμων και βυτιοφόρων υγρών τροφίμων, 
όπως και των επιμέρους οχημάτων που συγκροτούν 
τους συνδυασμούς τους, λόγω θεμάτων οδικής ασφά−
λειας

4. Την ανάγκη να εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας 
στα κυκλοφορούντα οχήματα των παραπάνω κατηγο−
ριών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικαθίσταται η περίπτωση στ) του άρθρου 2 του π.δ. 
1161/1977 (Α΄ 380), όπως έχει τροποποιηθεί από την υπ’ 
αριθμ. 38504/2786/2007 (Β΄ 1703/17.8.2009) κοινή υπουρ−
γική απόφαση και ισχύει, ως εξής:

«στ) Η επί δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών 
οχημάτων ή οδικών συρμών με πέντε ή έξι άξονες βυ−
τιοφόρων υγρών καυσίμων και υγρών τροφίμων που 
εκτελούν εθνικές εμπορευματικές μεταφορές, ΜΑΜΦΟ 
μέχρι σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) χιλιόγραμμων.

Για τις επί μέρους επιτρεπόμενες φορτίσεις, που 
αφορούν στη ΜΑΜΦΟ των οχημάτων που συγκροτούν 
τους προαναφερθέντες οδικούς συρμούς και των αξό−
νων τους ή ομάδων αξόνων, ισχύουν οι οριακές τιμές 
του ΓΤ.Δ. 77/1998 (Α΄ 71), όπως ισχύει, το οποίο εναρ−
μόνισε την Ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 
1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά 
οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέ−
γιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων 
βαρών στις διεθνείς μεταφορές, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.

Ως προς τη ΜΑΜΦΟ των ημιρυμουλκουμένων οχη−
μάτων με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, μέρος συν−
δυασμών των κατηγοριών οχημάτων της παρούσας 
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περίπτωσης, τίθεται η προϋπόθεση να μη υπερβαίνει 
τα όρια:

i. Διαξονικά: τριανταμία χιλιάδες (31.000) χιλιόγραμ−
μα.

ii. Τριών ή περισσοτέρων αξόνων, τριαντατέσσερις 
χιλιάδες (34.000) χιλιόγραμμα.

Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης νέας άδειας κυ−
κλοφορίας στα κυκλοφορούντα οχήματα, που αναφέ−
ρονται στην παρούσα περίπτωση, με επανακαθορισμό 
της ΜΑΜΦΟ σύμφωνα με τις οριακές τιμές φορτίσεων 
της παρούσας περίπτωσης και μετά από υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΎΛΙΑΝΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02021173009090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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