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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Φ.800/1/9114 Σ. 24 (1)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους 

μονίμους και ΣΕΙΔ υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
Γενικές Διευθύνσεις / ΓΔΟΣΥ, ΓΔΑΕΕ, ΓΔΠΕΑΔΣ, Γρ. 
Νομικού Συμβούλου και την Διεύθυνση Ενημέρωσης 
του ΥΠΕΘΑ και αμείβονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 4024/2011 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/27.10.2011 

«Συνταξ. ρυθμ., ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).

β) Την αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λο−
γιστήριο του Κράτους / Διεύθυνση 22η Μισθολογίου.

γ) Την αριθμ. πρ. 2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 215/5−2−2004) περί επέκτασης των 
διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με ΣΕΙΔ που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

ε) Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/A΄/2012) «Διορισμός Αντι−
προέδρων, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών».

στ) Την υπ’ αριθμ. Φ.812/91/135598/Σ.2361/6.12.2012 από−
φαση «Κατανομή Πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
ΥΠΕΘΑ έτους 2013».

ζ Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την 
παρούσα απόφαση ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ σε βάρος 
του ΥΠΕΘΑ (Φορέα 11−110, ΚΑΕ 0511 ) στους οποίους 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

θ) Τις ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔΟΣΥ − 
ΓΔΑΕΕ − ΓΔΠΕΑΔΣ) το Γρ. Νομικού Συμβούλου και τη 
Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για κάλυψη των ωρών απασχόλησης των υπαλλήλων, 
πέραν του κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση 
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών αναγκών (επιθεω−
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ρήσεις έργων, οικονομικές επιθεωρήσεις, υλοποίηση 
εξοπλιστικών − ερευνητικών προγραμμάτων, παρακο−
λούθηση βλητικών δοκιμών, πιστοποιητικά Βιομηχανι−
κής Ασφάλειας, επεξεργασία και υποβολή σε αρμόδιες 
Αρχές Δημοσιονομικών Στοιχείων στα πλαίσια του μη−
χανισμού στήριξης της Ευρωζώνης και ΔΝΤ, κατάρτιση − 
εκτέλεση Π/Υ κ.λπ.), αποφασίζουμε:

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή εργασία 
απασχόλησης (μέχρι 22ης ώρας), πέραν από το κανονικό 
ωράριο, για εκατόν εξήντα πέντε (165) υπαλλήλους των 
Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔΟΣΥ, ΓΔΑΕΕ, ΓΔΠΕΑΔΣ), Ν.Σ.Κ. / 
Γρ. Νομικού Συμβούλου / ΥΕΘΑ και της Διεύθυνσης 
Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ, μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως, για την αντιμετώπιση εκτάκτων, 
επειγουσών, εποχικών ή άλλων απρόβλεπτων υπηρε−
σιακών αναγκών, έτους 2013 και μέχρι τριάντα εννέα 
χιλιάδες εξακόσιες (39.600) ώρες συνολικά.

3. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν 
και περισσότεροι υπάλληλοι εντός όμως του ίδιου συ−
νολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωρών, με πράξη των 
οικείων Διευθυντών των Γενικών Διευθύνσεων, του Ν.Σ.Κ. / 
Γ.Ν.Σ. / ΥΕΘΑ, και της Διεύθυνσης Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ.

4. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκε−
κριμένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 
2013, ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ, 
για τον ΚΑΕ 0511 (Ε.Φ ΚΑΕ 11−110), και σε καμία περίπτω−
ση δεν μπορεί να υπερβεί τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους οικείους κωδικούς αριθμούς προϋπολογισμού της 
ΚΥ/ΥΠΕΘΑ, έτους 2013, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με 
το ποσοστό αποδέσμευσης που θα εγκριθεί.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5684/Β2 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας υπαλλή−

λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
30.6.2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27.10.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012). 

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
191/Α΄/30.8.1988), όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β΄/5.2.2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπι−
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με 
την οποία «… η υπερωριακή εργασία του προσωπι−
κού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 
2/7093/0022/5.2.2004 κοινής υπουργικής απόφασης δη−
λαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους 
του Ν. 3205/2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα 
να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική 
νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του 
α΄ μέρους του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις 
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές 
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές απο−
φάσεις».

6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις των Ν. 3205/2003 και Ν. 4024/2011, σύμ−
φωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.5/388/30.11.2012 έγγραφο του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Το από 20.4.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργασίας 
της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπερωριακή 
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει προσωπικού 
των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του Β.Δ. 748/1966 οι διατάξεις περί 
υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και ημέρες 
αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολούμε−
νων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και υγειονομικά 
ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και υγειονομι−
κών εν γένει υπαλλήλων. 

8. Τα υπ’ αριθμ. Φ.5/388/30.11.2012 και Φ.5/389/30.11.2012 
έγγραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 
τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση κα−
θώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του προσωπικού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβάλλεται επειδή:

α) Η διατήρηση του ζωικού πληθυσμού στο Αγρόκτημα 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονι−
σμού (ΦΕΚ 224/Β΄/5.8.1943).

β) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εβδομαδιαίας εργασίας με την υπ’ αριθμ. Φ.136.21/13/1343 
(ΦΕΚ 198/Β΄/6.4.1981) διυπουργική απόφαση και εργάζεται 
όπως όλοι οι υπάλληλοι 40 ώρες εβδομαδιαίως αλλά 
κατανεμημένες σε έξι (6) ημέρες και

γ) Η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπι−
κού κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση ενός 
μεγάλου αριθμού πρότυπων καλλιεργειών και εκτροφών 
ζώων, η περιποίηση των οποίων απαιτεί την παρουσία 
τους σε αρκετές περιπτώσεις και μετά τη λήξη του κα−
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νονικού ωραρίου. Ειδικά για την περιποίηση του ζωικού 
πληθυσμού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήμα−
τος (τάισμα και αρμεγή), απαιτείται η παρουσία ανθρώ−
πινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Τα ζώα εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις του 
Αγροκτήματος για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών αναγκών της Γεωπονικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σημειώ−
νεται ότι, το προσωπικό του Αγροκτήματος συνεχώς 
μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλων, χωρίς 
να έχει καταστεί δυνατόν να πληρωθούν οι κενές θέσεις, 
ενώ οι αυξανόμενες δραστηριότητες του Αγροκτήματος, 
τόσο στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα, όσο και 
στην εντατικοποίηση των υποδειγματικών καλλιεργειών 
και εκτροφών, δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και 
καθήκοντα στο υπηρετούν προσωπικό.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού έτους 2013, ποσού α) ποσού χιλίων εννιακοσί−
ων (1.900,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού χιλίων εκατό (1.100,00) 
ευρώ για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 
2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 30.6.2013:

Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε πέντε (5) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για 
συνολικό αριθμό εκατό (100) ωρών για τον καθένα, και 
όχι πέραν των 20 ωρών μηνιαίως για τον κάθε υπάλλη−
λο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

• Δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Γεωργοεργατών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Σταυλιτών και
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών.
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε δύο (2) υπαλλή−

λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (έναν (1) ειδικότητας ΔΕ Σταυλιτών και έναν (1) 
ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών) του Ταμείου Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263) για 180 ώρες συνολικά ο καθένας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

      Aριθμ. 5675/Β2 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων 

υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν 
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως έως 30.6.2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27.10.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012). 

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Τα υπ’ αριθμ. Φ.5/388/30.11.2012 και Φ.5/389/30.11.2012 
έγγραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 
τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση κα−
θώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του προσωπικού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβάλλεται επειδή:

α) Η διατήρηση του ζωικού πληθυσμού στο Αγρόκτημα 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονι−
σμού (ΦΕΚ 224/Β΄/5.8.1943).

β) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εβδομαδιαίας εργασίας με την υπ’ αριθμ. Φ.136.21/13/1343 
(ΦΕΚ 198/Β΄/6.4.1981) διυπουργική απόφαση και εργάζεται 
όπως όλοι οι υπάλληλοι 40 ώρες εβδομαδιαίως αλλά 
κατανεμημένες σε έξι (6) ημέρες και

γ) Η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπι−
κού κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση ενός 
μεγάλου αριθμού πρότυπων καλλιεργειών και εκτροφών 
ζώων, η περιποίηση των οποίων απαιτεί την παρουσία 
τους σε αρκετές περιπτώσεις και μετά τη λήξη του κα−
νονικού ωραρίου. Ειδικά για την περιποίηση του ζωικού 
πληθυσμού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήμα−
τος (τάισμα και αρμεγή), απαιτείται η παρουσία ανθρώ−
πινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Τα ζώα εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις του 
Αγροκτήματος για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών αναγκών της Γεωπονικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σημειώ−
νεται ότι, το προσωπικό του Αγροκτήματος συνεχώς 
μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλων, χωρίς 
να έχει καταστεί δυνατόν να πληρωθούν οι κενές θέσεις, 
ενώ οι αυξανόμενες δραστηριότητες του Αγροκτήματος, 
τόσο στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα, όσο και 
στην εντατικοποίηση των υποδειγματικών καλλιεργειών 
και εκτροφών, δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και 
καθήκοντα στο υπηρετούν προσωπικό.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού έτους 2013, ποσού α) ποσού δύο χιλιάδων εξακο−
σίων (2.600,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
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σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού πεντακοσίων (500,00) 
ευρώ, για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 
2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 30.6.2013:

Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε πέντε (5) μόνιμους 
υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για 
συνολικό αριθμό εκατό (100) ωρών για τον καθένα, και 
όχι πέραν των 20 ωρών μηνιαίως για τον κάθε υπάλλη−
λο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λο−

γιστικού
• Δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ Τεχνιτών Συ−

νεργείου και
• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών.
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε έναν (1) μόνιμο 

υπάλληλο του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατηγο−
ρίας ΥΕ Σταυλιτών, που εργάζεται, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), για 180 ώρες συνολικά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Aριθμ. 5680/Β2 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−

νιμου προσωπικού του Ταμείου Διοικήσεως και Δια−
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30.6.2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27.10.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012). 

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 1180/27.11.2012 έγγραφο του Ταμείου Διοι−
κήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, από το 
οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή εργασία, πέρα από τις 
ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, του μόνιμου προσωπικού 
του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημι−
ακών Δασών κρίνεται απαραίτητη, για την αντιμετώπιση 

εποχικών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών ανα−
γκών του. Συγκεκριμένα: α) Για τη φύλαξη και προστα−
σία των Δασών (αντιπυρική προστασία, λαθροϋλοτομίες, 
λαθροθηρία κ.λπ.) κατά τις απογευματινές ώρες, β) Για 
την ολοκλήρωση των προσημάνσεων και των εργασιών 
ελέγχου και παραλαβής των συγκομιζομένων δασικών 
προϊόντων, γ) Για την καταμέτρηση, παράδοση, φόρτωση, 
και γενικότερα για τις εργασίες που σχετίζονται με τη δια−
δικασία πώλησης των δασικών προϊόντων, δ) Για την απο−
κατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιονοθλασίες κ.λπ.) 
και την αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, 
που συχνά άλλα απρόβλεπτα παρουσιάζονται το χειμώνα, 
ε) Για την απογευματινή απασχόληση κατά την πρακτι−
κή άσκηση των φοιτητών, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού οι 
οποίοι φιλοξενούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των 
Πανεπιστημιακών Δασών, στ) Για τη λειτουργία των φυτω−
ριακών εγκαταστάσεων καθώς και πειραματικών επιφανει−
ών, των οποίων η περιποίηση (ποτίσματα αραιώσεις κ.ά.) 
απαιτεί και εργασία εκτός ωραρίου, ώστε να ολοκληρωθεί 
και ζ) Για την εκτέλεση λοιπών εκτάκτων δασοτεχνικών 
έργων και λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2013 ποσού έως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
(4.300,00) ευρώ, για δέκα τέσσερις (14) μόνιμους υπαλλή−
λους, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), 
για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως 
άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 30.6.2013: 

Την υπερωριακή απασχόληση σε δέκα τέσσερις (14) 
μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Δια−
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για αριθμό 
ωρών μέχρι δέκα (10) για τον καθένα μηνιαίως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5678/ΙΑ (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92798/ΙΑ/27.7.2010 απόφα−

σης χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίου, όπως με−
τονομάστηκαν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης με το Ν. 4093/2012).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 
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(ΦΕΚ Α΄ 177) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 
διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 
της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και το άρθρο 7 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις Κα−
τεπειγόντων Θεμάτων του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4093/
2012» (ΦΕΚ Α΄ 229), σύμφωνα με την οποία τα Κέντρα 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μετονομάστηκαν σε Κολ−
λέγια.

2. Το άρθρο 8 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177) «Ίδρυση 
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2351) κοι−
νή υπουργική απόφαση σχετικά με «Συγχώνευση δια 
απορροφήσεως των νομικών προσώπων ιδιωτικού δι−
καίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου 
Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)”, και “Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)”» όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 147726/Η/23.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2957) 
κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τη υπ’ αριθμ. 92798/ΙΑ/27.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1320) νέα 
άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
(Κολλεγίου, όπως μετονομάστηκαν τα Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης με το Ν. 4093/2012).

5. Τη υπ’ αριθμ. 87831/31.7.2012 αίτηση του Κολλεγίου 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ − NEW YORK COLLEGE ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEW YORK COLLEGE Α.Ε.» 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά, σχετικά με τροποποιήσεις σε ήδη εγκε−
κριμένες ειδικότητες.

6. Την υπ’ αριθμ. Α/19002/4.10.2012 απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 35/4.10.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στην οποία διατυπώθηκε 
η γνώμη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3696/2008 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4027/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

7. Την ανάγκη τροποποίησης άδειας λειτουργίας Κέ−
ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίου, όπως 
μετονομάστηκαν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης με το Ν. 4093/2012).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 92798/ΙΑ/27.7.2010 (ΦΕΚ 
Β΄ 1320) νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια−
κής Εκπαίδευσης (Κολλεγίου, όπως μετονομάστηκαν 
τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με το Ν. 4093/
2012), η οποία χορηγήθηκε στην Ανώνυμη Εταιρία με 
την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ − NEW YORK 
COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEW YORK 
COLLEGE Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα 
με τη γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πι−
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως διατυπώθηκε στην υπ’ 
αριθμ. Α/19002/4.10.2012 απόφασή του στην υπ’ αριθμ. 
35/4.10.2012 συνεδρίαση αυτού, ως προς τη μετονομα−
σία ήδη εγκεκριμένης ειδικότητας και την τροποποίηση 
προγραμμάτων σπουδών ήδη εγκεκριμένων ειδικοτήτων, 

τα οποία παρέχονται σε σύμπραξη με το University of 
Greenwich. Η δια της παρούσης τροποποιούμενη άδεια 
λειτουργίας ισχύει μέχρι τη λήξη της υπ’ αριθμ. 92798/
ΙΑ/27.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1320) άδειας λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 234/8465 (6)
Λεπτομέρειες εφαρμογής για την χορήγηση ενισχύ−

σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα 
της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 
της Επιτροπής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως το 
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 
6, παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70) και το 
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/
1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 19 του Ν. 2367/
1995, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών», όπως ισχύει (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

ε) Του Ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

στ) Των άρθρων 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/
Α΄/1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγ−
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγ−
γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

ζ) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφασης του Υπουρ−
γού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
Οργανισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

η) Της υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ):
α) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα 
της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

3. Την υπ’ αριθμ. 2006/C319/ΕΚ «Κοινοτικές κατευθυ−
ντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα 
της γεωργίας και δασοκομίας 2007−2013» 

4. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων, σε περιόδους ειδικών δυσχερειών.

5. Την από 10.9.2012 επιστολή του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Επίτροπο Γεωργίας 
και Αγροτικής Πολιτικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 1396865/25.10.2012 απάντηση του Επι−
τρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής.

7. Της υπ’ αριθμ. 4936/130806/27.12.2012 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την χορήγηση 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον το−
μέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1535/2007 (ΦΕΚ 3453/Β΄/2012).

8. Το γεγονός ότι δεν προκαταλείται δαπάνη επιπλέον 
από αυτή που προβλέπεται στην αριθμ. 4936/130806/
27−01−2012 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
3453/Β/2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι λεπτομέρει−
ες εφαρμογής καθώς και η διαδικασία για την χορήγηση 
κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμ−
φωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1535/2007 με σκοπό τη στήριξη 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων σε περίοδο ει−
δικών δυσχερειών. Η παρατηρούμενη το 2012 αύξηση τι−
μών βασικών ζωοτροφών στην αγορά, σε συνδυασμό με 
την χρηματοπιστωτική κρίση της χώρας, έχει ως άμεση 
συνέπεια τη σημαντική αύξηση του κόστους διατροφής 
σε όλους τους παραγωγικούς κτηνοτροφικούς κλάδους 
και δημιουργείται ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για 
την βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι − Τομείς στήριξης

1. Δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος ση−
μασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1535/2007 
είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστη−
ριοποιούνται στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 

2. Οι πρωτογενείς γεωργικοί τομείς στήριξης από 
κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) που 
χορηγείται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1535/2007 είναι 
τα παρακάτω:

Τομέας 1: Στήριξη γεωργών που δραστηριοποιούνται 
στην εκτροφή χοιρομητέρων. 

Τομέας 2: Στήριξη γεωργών που δραστηριοποιούνται 
στην εκτροφή ορνίθων κρεοπαραγωγής / αναπαραγω−
γής / ωοπαραγωγής.

Τομέας 3: Στήριξη γεωργών που δραστηριοποιούνται 
στην παραγωγή αιγοπρόβειου / βόειου κρέατος / γά−
λακτος.

3. Η στήριξη χορηγείται ετησίως κατ’ αποκοπή. Το 
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 € σε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση. 

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός κρατικής ενίσχυσης ήσσονος

σημασίας (de minimis) ανά τομέα στήριξης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ανέρχεται 
στα 25. 000.000 ευρώ.

2. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για τη στήριξη 
της πρωτογενούς παραγωγής και συγκεκριμένα του 
Τομέα 1 ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ, του Τομέα 2 
ανέρχεται στα 5.500.000 ευρώ, του Τομέα 3 ανέρχεται 
στα 12.500.000 ευρώ.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υποαπορ−
ρόφηση από τα ανώτατα όρια των επί μέρους ετήσιων 
προϋπολογισμών των Τομέων στήριξης με κρατικές 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), δύναται τα 
ποσά να διατεθούν στους άλλους τομείς.

Άρθρο 4
Τομέας 1 − Στήριξη γεωργών

που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοιρομητέρων 

1. Η στήριξη καταβάλλεται κατ’ αποκοπή σε ετήσια 
βάση στους δικαιούχους της παρ. 2 του παρόντος άρ−
θρου.

2. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα−
σίας (de minimis) ορίζονται οι παραγωγοί που σωρευτικά 
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμε−
τάλλευσης− ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χο−
ρήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) 
δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευση τους 
χοιρομητέρες που αντιστοιχούν άνω των 7,5 ΜΜΖ (Μο−
νάδες Μεγάλων Ζώων).

β) Οι γεωργοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Κτηνια−
τρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ).

γ) Έχουν προβεί σε ετήσια απογραφή για το έτος 
χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
(de minimis).

δ) Έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χο−
ρήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
(de minimis).

3. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Διεύθυνση Κτη−
νιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών απο−
στέλλιεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς με τα 
στοιχεία των παραγωγών που έχουν προβεί σε ετήσια 
απογραφή των ενισχυόμενων κατηγοριών ζωϊκού κε−
φαλαίου.

Άρθρο 5
Τομέας 2 − Στήριξη γεωργών

που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή ορνίθων 

1. Η στήριξη καταβάλλεται κατ’ αποκοπή σε ετήσια 
βάση στους δικαιούχους της παρ. 2 του παρόντος άρ−
θρου.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3099

2. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα−
σίας (de minimis) ορίζονται οι παραγωγοί που συσσω−
ρευτικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμε−
τάλλευσης − ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χο−
ρήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) 
δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους όρ−
νιθες κρεοπαραγωγής / αναπαραγωγής / ωοπαραγωγής. 

β) Έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χο−
ρήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
(de minimis).

γ) Οι γεωργοί που εκτρέφουν τουλάχιστον 10.000 
όρνιθες ετησίως.

Άρθρο 6
Τομέας 3 – Στήριξη γεωργών

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
αιγοπρόβειου βοείου κρέατος / γάλακτος 

1. Η στήριξη καταβάλλεται κατ’ αποκοπή σε ετήσια 
βάση στους δικαιούχους της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου.

2. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα−
σίας (de minimis) για τον Τομέα 3 ορίζονται:

α) Οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλ−
λευσης− ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγη−
σης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) και 
διατηρούν τουλάχιστον ζωϊκό κεφάλαιο που αντιστοιχεί 
σε 7,5 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά κατηγορία 
ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή).

β) Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης 
ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης 
βρίσκεται:

i. Εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερί−
σματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας 
και δεν μετακινούν τα αιγοπρόβατά / βοοειδή τους στις 
ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. 

ii. Εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερί−
σματος ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 
της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/
ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή βρίσκεται εκτός 
των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά 
μετακινούν τα αιγοπρόβατα / βοοειδή, στις ορεινές ή 
μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται 
με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 
και δεν τους χορηγείται η ειδική στήριξη στα πλαίσια 
του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009.

iii. Εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερί−
σματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περι−
οχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 
85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή βρίσκεται 
εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώ−
ρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατα / βοοειδή, στις 
ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές 
ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά, και τους χορηγείται η ειδική στήριξη στα 
πλαίσια του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009. 

γ) Έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χο−
ρήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
(de minimis).

3. Για τους δικαιούχους, όπως ορίζονται στο σημείο 
β) iii στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το κατ’ αποκοπή 
ποσό της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που 
θα τους χορηγηθεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
του 25% του ποσού που θα χορηγηθεί στους λοιπούς 
δικαιούχους όπως ορίζονται στο σημείο β) i και ii του 
παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7
Διαδικασία πληρωμής

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης 
ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο−
χρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις 
βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες 
και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματο−
ποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογρα−
φικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει 
δικαιούχοι. 

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης − αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 

β) ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους για το 
ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και

γ) συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων.
4. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μετά την ανάρτηση των 

ποσών της κρατικής ενίσχυσης υποχρεούνται στην υπο−
βολή, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις − Περιφερειακές 
Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υπεύθυνης δήλωσης σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) που 
τυχόν έλαβαν το τρέχον ή/και τα δύο προηγούμενα έτη. 

5. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς − Τμή−
μα Αγοράς προχωρεί στην αναγνώριση και εκκαθάριση 
της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής 
στην Διεύθυνση Πληρωμών.

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά:
− στην έκδοση εντολής πληρωμής και
− στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματο−

πιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τρα−
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

7. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ανά τομέα ενί−
σχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται με 
Απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά την 
υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών. Για 
τον καθορισμό των ποσών της κρατικής ενίσχυσης ήσ−
σονος σημασίας που θα χορηγηθούν, ανά δικαιούχο, θα 
συνυπολογιστούν τα ποσά που εισέπραξαν στα πλαίσια 
εφαρμογής του άρθρου 68, του Καν(ΕΚ) 73/2009, για τα 
αιγοπρόβατα και τα βοοειδή καθώς και της εξισωτικής 
αποζημίωσης.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό 
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των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας (de minimis), κάθε πληροφορία σχε−
τική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαί−
σιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία 
των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά 
περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βά−
σεις δεδομένων. 

9. Οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de mini−
mis) που χορηγούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2006/C 
319/ΕΚ κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Ε. στον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής (γεωργοί), δεν υπόκεινται σε κανενός 
είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν 
οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορο−
λογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Άρθρο 9
Συνέπεια και σώρευση της κρατικής ενίσχυσης

ήσσονος σημασίας (de minimis)

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι από την στήριξη των γεωργών σε διαφορετικούς 
τομείς δεν θα προκύπτει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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