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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ355 (1)
    Ανάθεση του συντονισμού των κρατικών δράσεων για 

την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθή−
νας στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο 
Πάγκαλο. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 περ. α και 90 

του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως 
ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θε−
όδωρο Πάγκαλο, το συντονισμό των κρατικών δράσεων 
για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθή−
νας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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Αριθμ. 33158 (2)
     Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τριμήνου 

έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3906/2010 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο−

λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών 
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011» (ΦΕΚ 
220/Α΄/23.12. 2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3023/ 
2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από 
το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότη−
τα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομ−
μάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146/Α΄/
25.6.2002).

3. Τις υπ’ αριθμ. 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώ−
τατης Εφορευτικής Επιτροπής με τις οποίες κατανε−
μήθηκαν οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα 
που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Εθνικό Κοινοβούλιο αντίστοιχα και από τις οποίες 
προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συ−
γκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις 
αντίστοιχες εκλογές.

4. Το Ν. 2362/95: «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγ−
χος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/
Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού, καθώς 
και την 2/90675/0020/24.12.2010 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για τη διάθεση των πιστώσεων του οικο−
νομικού έτους 2011». 

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/17.6.2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ 145/Α΄/17.6.2011).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/27.6.2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσ−
σιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα−
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) 
και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.

9. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β΄/11.7.2011). 

10. Την από 1.10.2009, δήλωση του Εκπροσώπου του 
«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου 

Τσίπρα του Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμ−
φωνία μεταξύ των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων 
που συγκροτούν τον Συνασπισμό.

11. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νομοθετική 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου ως προς τα 
οικονομικά των κομμάτων και το «πόθεν έσχες» των 
πολιτικών. 

12. Την υπ’ αριθμ. 8712/22.2.2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 296 Β΄/22.2.2011) 
«Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμήνου 
έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, 
ανερχόμενη στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
έξι ευρώ (13.504.656,00 €) που θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2011 και 
ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130, απο−
φασίζουμε:

Α΄. Προσδιορίζουμε
τα πολιτικά κόμματα που εμπίπτουν 

στις κατωτέρω κατηγορίες.

1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1 
του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:

α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄ της παραγ. 1 

του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παραγ. 1 

του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ.. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Β΄. Κατανέμουμε

Ενόψει της εν εξελίξει νομοθετικής πρωτοβουλίας για 
την αναμόρφωση της χρηματοδότησης των πολιτικών 
κομμάτων, αντί της έως και το 2010 καταβολής του συ−
νόλου του ποσού της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής 
τους και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και 
επιμορφωτικούς σκοπούς, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα 
τέταρτο αυτής, που καλύπτει το β΄ τρίμηνο του έτους 
2011, στα παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ−
ΔΟΤΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ 4.950.945,77 485.386,84 5.436.332,61

ΝΔ 3.870.436,00 379.454,51 4.249.890,51

ΚΚΕ 1.189.642,83 116.631,65 1.306.274,48

ΛΑΟΣ 992.112,44 97.265,93 1.089.378,37

ΣΥΡΙΖΑ 885.783,33 86.841,50 972.624,83

ΟΙΚΟΛ. 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 409.962,77 40.192,43 450.155,20

ΣΥΝΟΛΑ 12.298.883,14 1.205.772,86 13.504.656,00

Γ΄. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης, 
καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνη−
τικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί στο 
«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατανέμε−
ται μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινήσεων 
που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 9 του σκε−
πτικού της παρούσας και την μεταξύ τους συμφωνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
Αριθμ. 2/43687/0022 (3)
     Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αριθμού επι−

τρεπομένων ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων 
υπαλλήλων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.I.A.) και λοιπών προσώπων, 
που μετακινούνται για λογαριασμό του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 

Α 66).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α), 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του 
Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α).

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 
Α35), όπως ισχύει.

δ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και του Ν. 3877/2010 
(ΦΕΚ 160 Α).

ε) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ.350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Τα αριθμ. 8833/2−6−2011 και 8915/6−6−2011 έγγραφα του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. 

− Ν.Π.Ι.Δ. για την έγκριση της υπέρβασης του ανωτάτου 
ορίου αριθμού κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του, της Κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπόνων μέχρι 60 ημέρες και της κατηγορίας ΠΕ του 
κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων μέχρι 100 ημέρες, για τη διενέρ−
γεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών που προκαλού−
νται, από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρες, κ.λπ.), από ασθένειες και παθήσεις στη φυτική 
παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτο−
νται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., από θεομηνίες και 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στο φυτικό, ζωικό και πάγιο 
κεφάλαιο, καθώς και για τον έλεγχο της αποκατάστασης 
των ζημιών στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων 
χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, δεδομένου 
ότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για το έτος 2011 η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 932.000,00 ευρώ περίπου, η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Λ. 73.03.000 του προϋπολογι−
σμού του ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. έτους 2011, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
αριθμού επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας 
μετακινήσεων των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για 
το έτος 2011, που κινούνται για τις εργασίες εκτίμησης 
των ζημιών, στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό και πάγιο 
κεφάλαιο, που προκαλούνται από φυσικά αίτια και δυ−
σμενείς καιρικές συνθήκες, με δικαίωμα αποζημίωσης, 
για εκτέλεση υπηρεσίας, ως εξής:

α) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπόνων μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 
Κτηνιάτρων μέχρι ογδόντα (80) ημέρες.

2. Ορίζουμε το κατά μήνα ανώτατο όριο επιτρεπομέ−
νων ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων των κλάδων 
ΠΕ1 Γεωπόνων και ΠΕ2 Κτηνιάτρων μέχρι 20 ημέρες.

Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελού−
νται από τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Γεωπό−
νων και ΠΕ2 Κτηνιάτρων (εκτιμήσεις ζημιών φυτικής 
παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου), οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων λόγω 
των απρόβλεπτων σε έκταση και ένταση καιρικών φαι−
νομένων, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των κατά μήνα 
ημερών εκτός έδρας, ώστε οι ημέρες μετακίνησης εκτός 
έδρας κάποιων μηνών που δεν έγιναν να μεταφερθούν 
σε άλλο μήνα.

3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου καθώς και οι υπηρετούντες με πρα−
κτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α., που έχουν προσληφθεί από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
έχουν διατεθεί στον ίδιο Οργανισμό θα ακολουθούν, 
ανάλογα με την ειδικότητα τους, τα ανωτέρω αντίστοι−
χα, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών 
εκτός έδρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
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Αριθμ. 2/43819/0022 (4)
     Καθορισμός ανωτάτου ορίου αριθμού επιτρεπομένων 

κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας με−
τακινήσεων υπαλλήλων του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών 
προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66),
β) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35), 

όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40).
δ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει−

τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και του Ν. 3877/2010 
(ΦΕΚ Α 160).

ε) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Α 1603).

3. Τα αριθμ. 8833/2−6−2011 και 8915/6−6−2011 έγγραφα του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − 
Ν.Π.Ι.Δ. για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αριθμού κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του, για τη 
διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών που προκα−
λούνται, από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρες, κ.λπ.), από ασθένειες και παθήσεις στη φυτική 
παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., από θεομηνίες και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, στο φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο, 
καθώς και για τον έλεγχο της αποκατάστασης των ζημιών 
στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων χορήγησης 
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των 1.005.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα 
βαρύνει τους Κ.Λ. 73.03.000 και 60.00.110 με το ποσό 
των 917.000,00 ευρώ και 88.000,00 ευρώ, αντίστοιχα, 
του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. έτους 2011 
και για τα επόμενα έτη θα υπάρχει πρόβλεψη στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού επιτρεπομέ−
νων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των τακτι−
κών υπαλλήλων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κινούνται για τις 
εργασίες εκτίμησης των ζημιών, στη φυτική παραγωγή, 
στο ζωικό και πάγιο κεφάλαιο, που προκαλούνται από 
φυσικά αίτια και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με δικαί−
ωμα αποζημίωσης, για εκτέλεση υπηρεσίας, ως εξής:

α. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 Γε−
ωπόνων μέχρι 60 ημέρες.

β. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 
Κτηνιάτρων μέχρι 60 ημέρες.

γ. Υπάλληλοι της κατηγορίας TE του κλάδου ΤΕ3 Τε−
χνολόγων Γεωπονίας μέχρι 60 ημέρες.

δ. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ6 
Οδηγών μέχρι 60 ημέρες.

ε. Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν κατονομάζονται ρητά στην απόφαση αυτή, 
μέχρι 30 ημέρες.

στ. Κατ’ εξαίρεση υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και 
κλάδων του ΕΛ.Γ.Α. που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή 
ή συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε πάσης 
φύσεως Επιτροπές καθώς και στο έργο της συλλογής 
χαλαζομέτρων στο πλαίσιο του αντιχαλαζικού προγράμ−
ματος του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι 60 ημέρες.

Ειδικά για το έτος 2011, στα ανωτέρω τιθέμενα όρια 
περιλαμβάνονται και οι ημέρες μετακίνησης των προα−
ναφερθέντων υπαλλήλων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
από 1−1−2011 μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Ορίζουμε το κατά μήνα ανώτατο όριο επιτρεπο−
μένων ημερών εκτός έδρας των ανωτέρω υπαλλήλων 
μέχρι πέντε (5) ημέρες.

Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελούνται 
από τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Γεωπόνων και 
ΠΕ2 Κτηνιάτρων (εκτιμήσεις ζημιών φυτικής παραγωγής 
και ζωικού κεφαλαίου), οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
προγραμματιστούν εκ των προτέρων λόγω των απρό−
βλεπτων σε έκταση και ένταση καιρικών φαινομένων, 
επιτρέπεται ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός 
έδρας ώστε οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κάποιων 
μηνών που δεν έγιναν να μεταφερθούν σε άλλο μήνα.

3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου καθώς και οι υπηρετούντες με πρα−
κτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α., που προσλαμβάνονται από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
διατίθενται στον ίδιο Οργανισμό θα ακολουθούν, ανάλογα 
με την ειδικότητα τους, τα ανωτέρω αντίστοιχα, κατά κα−
τηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F
    Αριθμ. 78899/Δ4 (5)
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλ−

λήλων του Διοικητικού Προσωπικού του Οργανισμού 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) για το έτος 
2011.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−

γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 297/23−12−2003 τ.Α΄), 
(άρθρο 16, παρ. 1.) «Υπερωριακή εργασία».

2. Την 2/35981/0022/28−5−2010 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Πα−
ροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολι−
τικής έτους 2010».

3. Τον Α.Ν. 952/37 (ΦΕΚ 469/19−11−1937 τ.Α΄) «Περί ιδρύ−
σεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κ.λπ. βιβλίων» 
καθώς και τις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγι−
ναν μεταγενέστερα.
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4. Το γεγονός ότι για τη συνολική δαπάνη που θα 
προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών 
εργασίας, για το έτος 2011, ύψους 73.476,80 ευρώ, υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση 250.000,00 ευρώ στον υπό έγκρι−
ση προϋπολογισμό του Ο.Ε.Δ.Β. έτους 2011 (ΚΑΕ 0261).

5. Την πράξη 44/24−11−2010 του Δ.Σ. του ΟΕΔΒ που εγκρί−
νει την υπερωριακή απασχόληση εργασίας για 65 μονίμους 
υπαλλήλους έως 40 ώρες μηνιαίως για τον καθένα.

6. Την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152Α΄/2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπροθέ−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».

7. Την από 23−11−2010 ανάλυση δαπάνης υπερωριακής 
απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Δ.Β.

8. Το γεγονός ότι ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού 
του Ο.Ε.Δ.Β. παρουσιάζει για διάφορους λόγους (συντα−
ξιοδοτήσεις, μετατάξεις κ.λπ.) συνεχή μείωση τα τελευ−
ταία χρόνια, αντίθετα οι υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. αυξή−
θηκαν και αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα ο όγκος 
των εργασιών να έχει πολλαπλασιαστεί, δεδομένου ότι 
ο Ο.Ε.Δ.Β. σήμερα παράγει και διακινεί κάθε χρόνο πε−
ρίπου 1.200 τίτλους σε 45.000.000 αντίτυπα διδακτικών 
βιβλίων, που αποστέλλονται στα σχολεία Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στην Κύπρο και στα 
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2011 την υπερωριακή απασχό−
ληση, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας, για 65 
μονίμους υπαλλήλους του Οργανισμού Εκδόσεως Διδα−
κτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και για το χρονικό διάστημα ένα 
μήνα πριν τη δημοσίευση μέχρι 31−12−2011 και μέχρι 40 
ώρες το μήνα για το μήνα Ιούνιο και 20 ώρες το μήνα από 
την 1.7.2011 μέχρι 31.12.2011 για κάθε υπάλληλο, προκειμέ−
νου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Ο.Ε.Δ.Β.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β. ανάλογα με 
τις ανάγκες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται για υπε−
ρωριακή εργασία και έως 3 υπάλληλοι της Υ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο των ενταλμάτων 
για τις εν γένει πληρωμές του Ο.Ε.Δ.Β.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των 
εγκρινομένων ωρών εργασίας ύψους 73.476,80 ευρώ 
περίπου για το έτος 2011, σε καμία περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 0261 δηλαδή των 250.000,00 ευρώ του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 75355/Δ4 (6)
      Μετατροπή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) 

Αταλάντης σε Σχολικό Εργαστήριο του ΕΠΑ.Λ. Ατα−
λάντης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του 

Ν. 1566/1985 (167 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2640/98 
«Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 και 28 του Ν. 3475/2006 
(146 Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).

5. Τις υπ’ αριθμ. 36618/Γ2/30−3−2007 (ΦΕΚ 940 Β΄) και 
64338/Γ2/18−6−2007 υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΠΘ 
«καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και 
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντι−
στοιχίας μεταξύ τους» και «ωράριο λειτουργίας των 
Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) των Επαγγελμα−
τικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».

6. Την Υ.Α. Γ2/4321/26.10.1988 όπως τροποποιήθηκε με 
την Υ.Α. Γ2/6098/13−11−2001 (1588 Β΄) και τις διατάξεις 
αυτής και ειδικά όπως αναγράφονται στη παράγραφο 5 
του άρθρου 13.

7. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.2.1/7098/10−12−2010 πρόταση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, τη με αριθ. 
πρωτ. Φ2.1/7317/06−12−2010 πρόταση του Διευθυντή της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, την με αριθ. 
πρωτ. Φ.2.1/2009/6−12−2010 πρόταση του Προϊστάμενου 
του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 
καθώς επίσης και το με αριθ. πρωτ. 1960/07−10−2010 έγ−
γραφο του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λαμίας. 

8. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/08−01−2010 κοινή υπουργική από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΔΒΜΘ « Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευ−
ής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου (01Β΄)».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μετατρέπεται από το σχολικό έτος 2011 − 2012 το 1ο Σ.Ε.Κ. 
Αταλάντης ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩ−
ΤΙΔΑΣ − ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετατροπή του 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου 
Αταλάντης σε Σχολικό Εργαστήριο του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
F

Αριθμ. 177145 (7)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263343/13.05.2010 απόφασης 

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση 
της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 
της υπ’ αριθμ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήρι−
ξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323 Β΄)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
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νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280).

β. 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» (Α 98). 

γ. Του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 262345/22.03.2010 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323).

2. Την υπ’ αριθμ. 245090/2006 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «καθορισμό συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 
του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγω−
γής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων 
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄157).

3. Την υπ’ αριθμ. 261611/07.03.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 
510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και 
των τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτρο−
πής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ’ 
αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ−
γικών προϊόντων και των τροφίμων» (Β΄406).

4. Την υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου επίβλε−
ψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊό−
ντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο Μητρώο 
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» όπως ισχύει (Β΄ 1723).

5. Tην υπ’ αριθμ. 155540/30.06.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» (Β΄ 1588). 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμο−
γής του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο 
των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και 
λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλα−
πλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης 
που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. 263343/13.05.2010 απόφασης της Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρει−
ες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας 
ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση 
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτρο−
πής» (ΦΕΚ 323 Β΄)», τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η περίπτ. α) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Να εφαρμόζουν:
αα) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των 

εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 του ΟΠΕΓΕΠ − 
AGROCERT καθώς και των σχετικών κατευθυντήριων 
οδηγιών και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ, ή

ββ) τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα 
με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πι−
στοποιητικό ή βεβαίωση για την τήρηση της βιολογικής 
μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια εν ισχύ.».

2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010/2011 (έτος υπο−

βολής της αίτησης ενίσχυσης 2011) και 2011/2012 (έτος 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 2012): 

1. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ Φορείς 
Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχεί−
ρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2 
και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίη−
σης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ έως 31 Ιουλίου:

1α) ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή excel) με τα στοι−
χεία των πιστοποιημένων παραγωγών ελαιοκομικών 
προϊόντων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α,

1β) τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που εκδί−
δουν οι φορείς πιστοποίησης για το Σύστημα Ολοκληρω−
μένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2,

1γ) πίνακα με τον αριθμό του/των πιστοποιητικών συμ−
μόρφωσης, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, ή με τον αριθμό βεβαίωσης για την τήρηση 
της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια, ανά 
επιχειρηματία/δικαιούχο παραγωγό, που έχουν εκδώσει 
οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

2. Οι πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου 
ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιοτριβεία και μο−
νάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), υποχρεούνται 
να υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ έως 31 Ιουλίου:

2α) ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή excel) των συ−
νεργαζόμενων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β. 

2β) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005. 

2γ) Από την περίοδο 2010/2011 και μετά, υπεύθυνη δήλω−
ση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι κατέχει 
τις προβλεπόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις των Ελαιοπα−
ραγωγών που παρέδωσαν ελαιόκαρπο στη μονάδα του 
με τα προβλεπόμενα στοιχεία (Υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης Ελαιοπαραγωγού του ΟΠΕΓΕΠ). Η Υπεύθυνη 
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ανα−
γράφει τα εξής: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραγωγοί που 
έχω συμπεριλάβει στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β έχουν προσκομίσει 
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υπεύθυνες δηλώσεις στο ελαιοτριβείο «…» που περιλαμβά−
νουν τα στοιχεία των παραγωγών, τους κωδικούς ΟΣΔΕ, 
τον αριθμό ελαιόδεντρων και την περιοχή των αγροτεμα−
χίων, και οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του ΟΠΕΓΕΠ 
οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν».

3. Ο ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT διενεργεί τους απαραίτη−
τους διασταυρωτικούς ελέγχους και αποστέλλει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ το αρχείο των εν δυνάμει δικαιούχων του 
Μέτρου της ειδικής στήριξης.» 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμελής επιτροπή ελέγχου 
που αποτελείται από γεωπόνους (ΠΕ) της Δ/νσης Π.Α.Π. 
Δενδρ/κής, της Δ/νσης Π.Α.Π.−Φ.Μ.Κ. και του ΟΠΕΓΕΠ, η 
οποία διενεργεί ετήσιους διασταυρωτικούς ελέγχους 
των δικαιούχων σε ποσοστό τουλάχιστον 1%, με ανάλυση 
επικινδυνότητας, στην έδρα: 

2α) των ενταγμένων στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ φο−
ρέων πιστοποίησης του συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης,

2β) των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και

2γ) των πιστοποιημένων, από τον ΟΠΕΓΕΠ ελαιοτρι−
βείων και μονάδων μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.

Η ανωτέρω τριμελής επιτροπή μετά τη διενέργεια 
των παραπάνω ελέγχων υποχρεούται να συντάσσει και 
να αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 30/10 κάθε έτους 
εφαρμογής του μέτρου σχετικές εκθέσεις ελέγχου.».

6. Η περίπτ. 3β) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
διαγράφεται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 263343/13.05.2010 
απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την περίοδο 2010/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

     Στην υπ’ αριθμ. Φ.121182/11370/11/30−5−2011 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
1367/16−6−2011 (τ.Β΄) διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού ΦΟΥΡΛΑΝ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ 
ΕΝΤΟΑΡΝΤΟ: 

Από το λανθασμένο: «27−5−1952»
Στο ορθό: «27−6−1952».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F

(9)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.500/74/118020/Ε5/15−03−2011 κοι−

νή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
623/19−04−2011/ τ.Β΄ στη σελίδα 8.925 στη στήλη Α στο 2 
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «μία».
Στο ορθό: «δύο».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

F
   (10)

   Στις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6236/349/11−2−1992 
ΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154/Β/10−3−1992 και 
στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/19547/1012/26−4−1994 ΥΑ στο 
ΦΕΚ 387/Β/24−5−1994 διορθώνονται οι συντεταγμένες 
του σημείου Ε στο κείμενο των σχετικών Υπουργικών 
Αποφάσεων και αφορούν α) στην κήρυξη − οριοθέτηση 
του αρχαιολογικού της Ξηροκαστρινής Λέσβου και β) 
στον καθορισμό Ζωνών Προστασίας Α΄ και Β΄ του ίδιου 
αρχαιολογικού χώρου στο ορθό ως εξής:.

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ

α/α Χ Ψ

Ε 18550 −5900

  (Από το Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού)

F
(11)

    Στην υπ’ αριθμ. 6246/13−05−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1480 τ.Β΄/17−6−2011 
διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης:

Από τον εσφαλμένο «Φ.57733/20960/08−10−2010».
Στον ορθό: «6246/13−05−2011». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016101407110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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