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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 5039 (1)
Ορισµός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσε−

ων που υποβλήθηκαν για την Κατηγορία Πράξεων 
«∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2003−
2006)» και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊ−
κό Κοινωνικό Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Τον Κανονισµό 2082/93 του Συµβουλίου των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων.

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1784/99 «σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο».

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1685/2000 «για την θέ−
σπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα 
των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία».

5. Το ν. 2860/14.11.2000 ο οποίος αναφέρεται στην 
«∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Γ΄ Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες ∆ιατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 και τις τροποποιήσεις 
του ν. 3193/2003 άρθρο 17 ΦΕΚ 266/20.11.2003.

6. Την υπ’ αριθµ. 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 1533/τΒ/14.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για την «Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµ−
µατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κα−
τάρτισης».

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 438/2001 «για την 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. υπ’ 
αριθµ. 1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα Συστή−

Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.02.14 20:35:33
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



8932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

µατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των παρεµβάσεων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων».

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 448/2001 «για την θέσπι−
ση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την διαδικασία 
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµ−
βαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων».

9. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 4788/5.12.2005 Απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2000) 3405/28.11.2000 µε την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαισίου Στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα».

10. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 5642/15.12.2005 απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2001) 44/16.3.2001 που αφορά την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»

11. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού όπως αυτό 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω 
γραπτής διαδικασίας µε την υπ’ αριθµ. 2140/3.2.2006 
Απόφαση της και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο 
Μέτρο στο οποίο εντάσσονται οι πράξεις του θέµα−
τος.

12. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συ−
γκεκριµένο Μέτρο, όπως αυτά καθορίστηκαν µε την 
αριθµ. 1/29.5.2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολού−
θησης.

13. Την υπ’ αριθµ. 6694/17.6.2003 πρόσκληση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Κα−
τηγορίας Πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης (2003 − 2006)» µε συγχρηµατοδότηση 75% από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

14. Την υπ’ αριθµ. 2518/9.2.2006 τροποποίηση έργων 
της κατηγορίας πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (2003 − 2006)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

15. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκε−
κριµένα την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της υπηρε−
σίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς 
και την λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου 
εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή µισθωτούς 
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.

16. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη η οποία θα 
καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική επαγγελµατική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) το ύψος του οποίου θα καθορι−
σθεί µε έκδοση σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης 
σύµφωνα µε το ν. 3205/2003.

17. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ.Α/10.3.2004) 
«∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την εύρυθµη υλοποίηση και ολοκλήρωση των έρ−
γων και την χρηµατοδότηση τους από τον τακτικό προ−
ϋπολογισµό µετά την λήξη τους, αποφασίζουµε:

Ορίζουµε επιτροπή για την αξιολόγηση των προτά−
σεων (αύξηση του προϋπολογισµού και αντίστοιχη πα−
ράταση του φυσικού αντικειµένου µέχρι τις 31.8.2007) 
σύµφωνα µε την 2518/9.2.2006 τροποποίηση, οι οποίες 
θα υποβληθούν από τα Ανώτατα Ιδρύµατα της Χώρας 
που κατάθεσαν πρόταση σύµφωνα µε την 6694/17.6.2003 
πρόσκληση, στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων «∆ι−
εύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2003−2006)» 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τους:

• ∆. Σκιαδά, Ειδικό Γραµµατέα ΕΥ∆ και Ε.Ε.
• Α. Κυριαζή, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκ−

παίδευσης
•Κ. Σούτσα, Ειδικό Γραµµατέα Τεχνολογικής Εκπαί−

δευσης
Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις οι οποίες θα 

κρίνονται επαρκείς, στο χρονικό διάστηµα από 13.3.2005 
έως και 31.8.2006. Οι συνεδριάσεις θα πραγµατοποιη−
θούν πέραν του ωραρίου τους και των υποχρεωτικών 
καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στις οµάδες κριτηρίων 
∆, Ε, ΣΤ σύµφωνα µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ο συντονισµός και η οργάνωση θα γίνει από τον 
Ασλανίδη Βασίλειο στέλεχος της ΕΥ∆, και η γραµµα−
τειακή υποστήριξη από την Θεοδωροπούλου Αθανασία, 
στέλεχος της ΜΟ∆.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί κα−
τόπιν βεβαίωσης του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων ΚΠΣ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Αριθ. 5040 (2)
Ορισµός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσε−

ων που υποβλήθηκαν για την Κατηγορία Πράξεων 
«∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2004 − 
2006)» και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Τον Κανονισµό 2082/93 του Συµβουλίου των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων.

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1784/99 «σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο».

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1685/2000 «για την θέ−
σπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα 
των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία».

5. Το ν. 2860/14.11.2000 ο οποίος αναφέρεται στην 
«∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Γ΄ Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες ∆ιατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 και τις τροποποιήσεις 
του ν. 3193/2003 άρθρο 17 ΦΕΚ 266/20.11.2003.

6. Την υπ’ αριθµ. 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 1533/τΒ/14.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για την «Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµ−
µατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κα−
τάρτισης».

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 438/2001 «για την 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. υπ’ 
αριθµ. 1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα Συστή−
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µατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των παρεµβάσεων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων».

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 448/2001 «για την θέσπι−
ση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την διαδικασία 
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµ−
βαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων».

9. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 4788/5.12.2005 Απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2000) 3405/28.11.2000 µε την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαισίου Στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα».

10. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 5642/15.12.2005 απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2001) 44/16.3.2001 που αφορά την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»

11. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού όπως αυτό 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω 
γραπτής διαδικασίας µε την υπ’ αριθµ. 2140/3.2.2006 
Απόφαση της και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο 
Μέτρο στο οποίο εντάσσονται οι πράξεις του θέµα−
τος.

12. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συ−
γκεκριµένο Μέτρο, όπως αυτά καθορίστηκαν µε την 
αριθµ. 1/29.5.2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολού−
θησης.

13. Την υπ’ αριθµ. 3273/2.3.2004 πρόσκληση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Κα−
τηγορίας Πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης (2004 − 2006)» µε συγχρηµατοδότηση 75% 
από το ΕΚΤ.

14. Την υπ’ αριθµ. 2517/9.2.2006 τροποποίηση έργων 
της κατηγορίας πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (2004 − 2006)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

15. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκε−
κριµένα την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της υπηρε−
σίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς 
και την λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου 
εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή µισθωτούς 
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.

16. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη η οποία θα 
καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική επαγγελµατική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) το ύψος του οποίου θα καθορι−
σθεί µε έκδοση σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης 
σύµφωνα µε το ν. 3205/2003.

17. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ.Α/10.3.2004) 
«∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την εύρυθµη υλοποίηση και ολοκλήρωση των έρ−
γων και την χρηµατοδότηση τους από τον τακτικό προ−
ϋπολογισµό µετά την λήξη τους, αποφασίζουµε:

Ορίζουµε επιτροπή για την αξιολόγηση των προτά−
σεων (αύξηση του προϋπολογισµού και αντίστοιχη πα−
ράταση του φυσικού αντικειµένου µέχρι τις 31.8.2008) 
σύµφωνα µε την 2517/9.2.2006 τροποποίηση, οι οποίες 
θα υποβληθούν από τα Ανώτατα Ιδρύµατα της Χώρας 
που κατάθεσαν πρόταση σύµφωνα µε την 3273/2.3.2004 
πρόσκληση, στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων «∆ι−
εύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2004 − 2006)» 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τους:

•∆. Σκιαδά, Ειδικό Γραµµατέα ΕΥ∆ και Ε.Ε.
• Α. Κυριαζή, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκ−

παίδευσης
• Κ. Σούτσα, Ειδικό Γραµµατέα Τεχνολογικής Εκπαί−

δευσης
Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις οι οποίες θα 

κρίνονται επαρκείς, στο χρονικό διάστηµα από 13.3.2005 
έως και 31.8.2006. Οι συνεδριάσεις θα πραγµατοποιη−
θούν πέραν του ωραρίου τους και των υποχρεωτικών 
καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στις οµάδες κριτηρίων 
∆, Ε, ΣΤ σύµφωνα µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ο συντονισµός και η οργάνωση θα γίνει από τον Ασλα−
νίδη Βασίλειο στέλεχος της ΕΥ∆, και η γραµµατειακή 
υποστήριξη από τον Χατζηδάκη Ανδρέα, συµβασιούχο 
του ΤΕΙ Αθήνας.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί κα−
τόπιν βεβαίωσης του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων ΚΠΣ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Αριθ. 5041 (3)
Ορισµός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων 

που υποβλήθηκαν για την Κατηγορία Πράξεων «∆ι−
εύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης(2005−2006)» 
και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Τον Κανονισµό 2082/93 του Συµβουλίου των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων.

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1784/99 «σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο».

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1685/2000 «για την θέ−
σπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα 
των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία».

5. Το ν. 2860/14.11.2000 ο οποίος αναφέρεται στην 
«∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Γ΄ Κοι−
νοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες ∆ιατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 και τις τροποποιήσεις 
του ν. 3193/2003 άρθρο 17 ΦΕΚ 266/20.11.2003.

6. Την υπ’ αριθµ. 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 1533/τΒ/14.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για την «Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµ−
µατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κα−
τάρτισης».

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 438/2001 «για την 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. υπ’ 
αριθµ. 1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα Συστή−
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µατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των παρεµβάσεων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων».

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 448/2001 «για την θέσπι−
ση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθµ. 
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την διαδικασία 
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµ−
βαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων».

9. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 4788/5.12.2005 Απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2000) 3405/28.11.2000 µε την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαισίου Στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα».

10. Την υπ’ αριθµ. Ε(2005) 5642/15.12.2005 απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα−
σης Ε(2001) 44/16.3.2001 που αφορά την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»

11. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού όπως αυτό 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω 
γραπτής διαδικασίας µε την υπ’ αριθµ. 2140/3.2.2006 
Απόφαση της και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο 
Μέτρο στο οποίο εντάσσονται οι πράξεις του θέµα−
τος.

12. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συ−
γκεκριµένο Μέτρο, όπως αυτά καθορίστηκαν µε την 
αριθµ. 1/29.5.2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολού−
θησης.

13. Την υπ’ αριθµ. 4494/22.3.2005 πρόσκληση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Κα−
τηγορίας Πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης (2005 − 2006)» µε συγχρηµατοδότηση 75% από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

14. Την υπ’ αριθµ. 2516/9.2.2006 τροποποίηση έργων 
της κατηγορίας πράξεων «∆ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (2005 − 2006)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

15. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκε−
κριµένα την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της υπηρε−
σίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς 
και την λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου 
εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή µισθωτούς 
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.

16. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη η οποία θα 
καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική επαγγελµατική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) το ύψος του οποίου θα καθορι−
σθεί µε έκδοση σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης 
σύµφωνα µε το ν. 3205/2003.

17. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ.Α/10.3.2004) 
«∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την εύρυθµη υλοποίηση και ολοκλήρωση των έρ−
γων και την χρηµατοδότηση τους από τον τακτικό προ−
ϋπολογισµό µετά την λήξη τους, αποφασίζουµε:

Ορίζουµε επιτροπή για την αξιολόγηση των προτά−
σεων (αύξηση του προϋπολογισµού και αντίστοιχη πα−
ράταση του φυσικού αντικειµένου µέχρι τις 31.8.2008) 
σύµφωνα µε την 2516/9.2.2006 τροποποίηση, οι οποίες 
θα υποβληθούν από τα Ανώτατα Ιδρύµατα της Χώρας 
που κατάθεσαν πρόταση σύµφωνα µε την 4494/22.3.2005 
πρόσκληση, στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων «∆ι−
εύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2005 − 2006)» 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τους:

• ∆. Σκιαδά, Ειδικό Γραµµατέα ΕΥ∆ και Ε.Ε.
• Α. Κυριαζή, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκ−

παίδευσης
• Κ. Σούτσα, Ειδικό Γραµµατέα Τεχνολογικής Εκπαί−

δευσης
Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις οι οποίες θα 

κρίνονται επαρκείς, στο χρονικό διάστηµα από 13.3.2005 
έως και 31.8.2006. Οι συνεδριάσεις θα πραγµατοποιη−
θούν πέραν του ωραρίου τους και των υποχρεωτικών 
καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στις οµάδες κριτηρίων 
∆, Ε, ΣΤ σύµφωνα µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ο συντονισµός και η οργάνωση θα γίνει από τον 
Ασλανίδη Βασίλειο στέλεχος της ΕΥ∆, και η γραµµα−
τειακή υποστήριξη από την Θεοδωροπούλου Αθανασία, 
στέλεχος της ΜΟ∆

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί κα−
τόπιν βεβαίωσης του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων ΚΠΣ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Αριθ. Υ4α/71202/05 (4)
Σύσταση µίας (1) οργανικής θέσης µε σύµβαση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµά−

των για το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους 
Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 48/Α/2005).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού ποσού 16300 Ευρώ, ετησίως, η οποία για το 
τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 9.500 Ευρώ.

2. το π.δ. 164/2004 «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους 
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα» 
(ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004).

3. το π.δ. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (Α76), όπως τροποποιήθηκε και συµπλη−
ρώθηκε µε το π.δ. 299/2000 (Α΄ 240).

4. Το π.δ/γµα 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57/Α/2002).

5. Την υπ’ αριθµ. Υ1/10.3.2004 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή των τίτλων Υπουργείων και καθο−
ρισµός της τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 513).

6. Την υπ’ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ/264, (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) 
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απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

7. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β/04) Από−
φαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

8. Τα υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΙ∆∆/Β18/238/οικ 16084/20.7.2004 και 
∆ΙΠΙ∆∆/Β18/463/οικ 8791/5.5.2005 έγγραφα − εγκύκλιοι 
από το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης.

9. Την υπ’ αριθµ. 337/05 Απόφαση του Ε΄ τµήµατος του 
Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

10. Το υπ’ αριθµ. 6447/1.7.2005 έγγραφο από το Γ.Ν. 
Βέροιας.

11. Το υπ’ αριθµ. 3/14.12.2004 πρακτικού του υπηρεσι−
ακού συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Βέροιας, 
αποφασίζουµε:

Συνιστάται µία (1) θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Εµφανιστών 
− Χειριστών, Εκπαιδευτικής βαθµίδας Μέσης Εκπαίδευ−
σης, (Απολυτήριο Λυκείου), η οποία προστίθεται στον 
Οργανισµό του Γ.Ν. Βέροιας, προκειµένου να καλυφθούν 
οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ 
εφαρµογή του π.δ. 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤ. ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ∆ΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθ. οικ. 9922/Α20/1495 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 259987/1.6.1984 (ΦΕΚ 377/

Β/1984) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε από την 290542/18.11.1988(ΦΕΚ 872/Β/5.12.1988) 
και της υπ’ αριθµ. οικ. 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 
1198/Β/30.8.2005) κοινής υπουργικής απόφασης, σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 2005/67/ΕΚ της Επι−
τροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κυρώση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999).
2. Του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή 

του κοινοτικού δικαίου» (Α34), όπως το άρθρο αυτό έχει 
τροποποιηθεί µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 
1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα 
αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού EURATOM 
(Α΄70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νοµο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε το 
άρθρο πρώτο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 63/2005 (Α΄ 

98) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
«Σκοπός»

Με την παρούσα απόφαση γίνεται µεταφορά της οδη−
γίας 2005/67/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση, µε 
σκοπό την προσαρµογή τους, των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ 
της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των παραρτη−
µάτων I και II της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 
των παραρτηµάτων I, II και III της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων» 
(EE L273/17 της 19−10−2005) στο εθνικό δίκαιο. 

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/67/ΕΚ)

Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υπ’ αριθµ. οικ. 12521/
Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ1198/Β/2005) κοινής υπουργικής 
απόφασης τροποποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
(Άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 2005/67/ΕΚ)

Τροποποιείται το άρθρο 25 της υπ’ αριθµ. 259987/1.6.1984 
(ΦΕΚ 377/Β/84) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αντι−
καταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του µόνου άρθρου 
της υπ’ αριθµ. 290542/18.11.1988(ΦΕΚ 872/Β/5.12.1988) κοινής 
υπουργικής απόφασης και συγκεκριµένα αντικαθίστανται 
οι παράγραφοι 1, 2 πρώτο εδάφιο και 6 ως εξής:

Α. «1. Στα πλαίσια έγκρισης τύπου ΕΟΚ, όλοι οι ελ−
κυστήρες που προβλέπονται από το άρθρο 2, πρέπει 
να είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη προστασίας έναντι 
ανατροπής. 

Η παραπάνω διάταξη πρέπει να πληροί τις προδια−
γραφές των οδηγιών 77/536/ΕΟΚ ή 79/622ΕΟΚ ή της 
οδηγίας 86/298/ΕΟΚ που αναφέρονται στα παραρτή−
µατα Ι µέχρι ΙV αυτής, όπως τροποποιούνται από το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2005/67/ΕΚ και της οδηγίας 
87/402/ΕΟΚ που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι µέχρι 
V αυτής όπως τροποποιούνται από το Παράρτηµα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2005/67/ΕΚ»

Β. «2. Η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων και Μηχ/κού Εξοπλισµού εγκρίνει κάθε τύπο 
διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής, καθώς και 
την τοποθέτησή της επί του ελκυστήρος σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιµής που προ−
βλέπονται στα Παραρτήµατα Ι µέχρι ΙV της οδηγίας 
77/536/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 
79/622/ΕΟΚ (Παραρτήµατα Ι µέχρι V), 82/953/EOK (Πα−
ραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV), 86/298/EOK (Παραρτήµατα Ι και ΙV 
όπως τροποποιούνται από το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
2005/67/ΕΚ) και 87/402/ΕΟΚ (Παραρτήµατα Ι µέχρι ΙV 
όπως τροποποιούνται από το Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 
2005/67/ΕΚ) και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να 
επιβλέπει την πιστότητα της κατασκευής µε τον τύπο 
που έχει εγκρίνει και αν χρειαστεί σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες αρχές των άλλων Κρατών – Μελών.»

Γ. «6. Στα πλαίσια έγκρισης τύπου ΕΟΚ, κάθε ελκυ−
στήρας της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να είναι 
εφοδιασµένος µε διάταξη προστασίας έναντι ανατρο−
πής. Η διάταξη αυτή, αν δεν αποτελεί διάταξη προστα−
σίας προσαρµοσµένη στο πίσω µέρος ή µε 2 υποστη−
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ρίγµατα στο εµπρόσθιο µέρος της θέσης του οδηγού, 
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των παραρτηµάτων 
Ι µέχρι IV της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ, όπως τροποποιούνται 
από το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2005/67/ΕΚ, ή των 
παραρτηµάτων Ι µέχρι V της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ όπως 
αυτά τροποποιούνται από το Παράρτηµα ΙΙΙ οδηγίας 
2005/67/ΕΚ, ή των παραρτηµάτων Ι µέχρι V της οδηγίας 
77/536/ΕΟΚ ή της οδηγίας 79/622/ΕΟΚ». 

Άρθρο 4

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας το Παραρτήµατα Ι το οποίο έχει ως ακο−
λούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στα Παραρτήµατα I, II και III της ΚΥΑ οικ. 12521/
Α20/2014/4−8−2005 (ΦΕΚ 1198/Β/30−8−2005) γίνονται οι 
εξής τροποποιήσεις:

1) Στο Παράρτηµα I Υπόδειγµα Α, µέρος 4 σηµείο 3.6.1 
οι λέξεις «κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «κώδικα 2 του ΟΟΣΑ».

2) Στο Παράρτηµα ΙΙ:
α) στη σειρά 26.1 κεφάλαιο Β µέρος 1, οι λέξεις «Σηµεία 

αγκύρωσης των ζωνών ασφαλείας» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «Σηµεία αγκύρωσης των ζωνών ασφαλείας (3)».

β) µετά τα εδάφια (1) και (2) του µέρους Ι του κεφα−
λαίου Β προστίθεται το κείµενο: 

(3) Ο ελάχιστος αριθµός σηµείων αγκύρωσης που απαι−
τείται για ελκυστήρες των κατηγοριών T1, T2, T3, C1, 
C2 και C3 είναι δύο, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα I 
προσάρτηµα 1 της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ (Π.∆. 530/83, ΦΕΚ 
204/Α/83) για κεντρικά καθίσµατα µε µέτωπο προς τα 
εµπρός οχηµάτων της κατηγορίας N

3
. Τα φορτία δοκιµής 

που ορίζονται στα σηµεία 5.4.3 και 5.4.4 του Παραρτήµα−
τος I της εν λόγω οδηγίας για οχήµατα της κατηγορίας 
N

3
 ισχύουν γι’ αυτές τις κατηγορίες ελκυστήρων».
γ) το µέρος ΙΙ.Γ του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείµενο:
«Μέρος II.Γ
Αντιστοιχία µε τους τυποποιηµένους κώδικες του 

Ο.Ο.Σ.Α.
Τα δελτία δοκιµών (πλήρη) που είναι σύµφωνα µε τους 

κατωτέρω κώδικες του Ο.Ο.Σ.Α. χρησιµοποιούνται εναλ−
λακτικά αντί των πρακτικών των δοκιµών που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τις αντίστοιχες 
επιµέρους οδηγίες.

(*) Τα δελτία δοκιµών πρέπει να είναι σύµφωνα µε την 
απόφαση C(2005) 1 του Ο.Ο.Σ.Α. Το ισοδύναµο των πρα−
κτικών δοκιµών για αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας µπορεί 
να αναγνωριστεί µόνο εάν αυτές έχουν δοκιµαστεί.

Απόφαση C(2005) 1. Τα πρακτικά δοκιµών που εκδίδο−
νται σύµφωνα µε τους κώδικες σε συνέχεια της απόφα−
σης C(2000) 59, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
απόφαση C(2003) 252 µπορούν επίσης να γίνουν δεκτά 
κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου διάρκει−
ας ενός έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
απόφασης C(2005) 1 στον ιστότοπο του Ο.Ο.Σ.Α. στο 
∆ιαδίκτυο, δηλαδή έως τις 21 Απριλίου 2006.

(**) SD: απαιτείται επιµέρους οδηγία.».
3) Στο παράρτηµα III µέρος I.A σηµείο 3.6.1, οι λέξεις 

«κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«κώδικα 2 του Ο.Ο.Σ.Α.».

Άρθρο 5
(Άρθρα 3, 4 Οδηγίας 2005/67/ΕΚ)

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1η Ιανου−
αρίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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Aριθ. 216561 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 135576/5.7.2005 (ΦΕΚ 

925/Β΄/5.7.2005) υπουργικής απόφασης «Τροπο−
ποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων: 1. υπ’ αριθµ. 
129166/21.6.2004 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ 
αριθµ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής Από−
φασης (ΦΕΚ 129/B΄/29.1.04) «Εφαρµογή του µέτρου 
3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπε−
ριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµα−
τισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 – 
Καν.(Ε.Κ.)1257/1999» και 2. υπ’ αριθµ. 130291/2.8.2004 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 (ΦΕΚ 
972/Β΄/29.6.04) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ 
αρ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής Απόφα−
σης (ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) «Εφαρµογή του µέτρου 
3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπε−
ριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµα−
τισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 − 2006 – 
Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β) Του ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α΄/1974) «Περί παροχής 
οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτη−
νοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποι−
ήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 
199/Α΄/1983), 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997), 2538/1997 (ΦΕΚ 
242/Α΄/1997).

γ) Του ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
«Περί εγκρίσεως οικονοµικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονοµικών και Γεωργίας».

δ) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

ε) Τoυ ν. 2520/1997, άρθρο 28 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997) «Μέτρα 
για τους νέους Αγρότες, σύσταση Οργανισµού Επαγγελ−
µατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) Του ν. 992/1979, άρθρο 27 παρ. 3.
ζ) Του π.δ. 344 (ΦΕΚ 297/Α΄/29.12.2000) «Περί άσκησης 

του επαγγέλµατος του Γεωτεχνικού».
η) Του π.δ. 81 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των 

Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών».

2. Τους Κανονισµούς:
α) 1257/1999 (Ε.Κ.) του Συµβουλίου για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
µείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως 
ισχύει κάθε φορά.

β) 1258/1999 (Ε.Κ.) του Συµβουλίου «περί χρηµατοδό−
τησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».

γ) 445/2002 (Ε.Κ.) της Επιτροπής, «περί λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβου−
λίου» όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 567/2003 
.Καν. (ΕΚ) 963/2003 και τον Καν. (ΕΚ) 817/2004.

δ) 1260/1999 (ΕΚ) του Συµβουλίου «Περί διατάξεων για 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία» όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) 1663/1995 της Επιτροπής «Περί εκκαθάρισης λογαρι−

ασµών» όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) 2245/1999, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

στ) 3508/1992 (Ε.Ο.Κ.) «για τη θέσπιση Ολοκληρωµέ−
νου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου σχετικά µε 
ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων», όπως 
τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1036/1999 και τον 
Καν. (ΕΚ) 1593/2000 και όπως αντικαταστάθηκε από τον 
Καν. (ΕΚ) 1782/2003.

ζ) 3887/1992 (Ε.Ο.Κ.) όπως αντικαταστάθηκε µε τον 
Καν. (ΕΚ) 2419/2001 και από τον Καν. (Ε.Κ.) 796/2004 για 
«τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του ολο−
κληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου για 
ορισµένα κοινοτικά καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων 
που θεσπίστηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) υπ’ αριθµ. 
3508/1992» όπως ισχύει κάθε φορά.

η) 2092/1991 (ΕΟΚ) «περί βιολογικού τρόπου παραγω−
γής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων 
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

θ) Καν 1804/1999 (Ε.Κ.) «για συµπλήρωση, για τα κτη−
νοτροφικά προϊόντα, του Καν αριθµ. 2092/1991 περί του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και 
στα είδη διατροφής».

ι) Καν. 1782/2003 (Ε.Κ.) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης, στα πλαίσια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για 
την τροποποίηση των Κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 
(ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) 1673/2000, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/1971 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001».

κ) Καν. 864/2004 του Συµβουλίου για την «τροποποί−
ηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης, στα πλαί−
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς 
και για την προσαρµογή του λόγω προσχώρησης της 
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της 
Λετονίας, τη Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, 
της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»

3. τις Οδηγίες:
α) 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία 

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέ−
λευσης (ΦΕΚ519/Β΄/25.6.1997, ΦΕΚ1575/Β΄/5.8.1999, ΦΕΚ 
1212/Β΄/18.9.2001).

β) 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» όπως 
έχει εναρµονιστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1289/Β΄/28.12.1998).

γ) 79/409 του Συµβουλίου «Περί διατηρήσεως άγριων 
πτηνών» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985, ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996, 
ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998).

4. Την υπ’ αριθµ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΣ∆∆Α και 
Γεωργίας περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ 
στις Ν.Α. της χώρας».

5. Την υπ’ αριθµ. 428/339372/661/2.2.2001 (ΦΕΚ 280/
Β΄/2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γε−
ωργίας και Οικονοµικών «για την εφαρµογή του Αγροπε−
ριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 − 2006» όπως τρο−
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ποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 494/279207/3733/20.8.2002 
και όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

6. Την υπ’ αριθµ. 332221/01 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας (ΦΕΚ 
Β΄αριθµ. 10.01) «για τον καθορισµό συµπληρωµατικών 
µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του 
Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ’ αριθµ. 523/126710/13.3.2003 (ΦΕΚ 336/
Β΄/20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οι−
κονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «∆ιαδικα−
σίας και τρόπου πληρωµής των αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 – Καν.(ΕΚ)1257/99» όπως 
ισχύει κάθε φορά.

8. Το υπ’ αριθµ. 202 (ΦΕΚ 176/Α΄/23.9.2004) Προεδρικό 
∆ιάταγµα ∆ιορισµού του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίµων.

9. Την υπ’ αριθµ. 256202/5.9.2003 (ΦΕΚ 1300/Β΄/12.9.2003) 
κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Γεωργίας σχετικά µε τη «∆ιάρθρωση, 
αρµοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των ∆ιευθύνσε−
ων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής 
Γεωργίας και ∆ιαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου 
Γεωργίας».

10. Την υπ’ αριθµ.Υ132/14.10.2004 (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.10.2004) 
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό».

11. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/8317/25.4.2005 (ΦΕΚ 610/
Β΄/9.5.2005) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτε−
ρικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

12. Την υπ’ αριθµ. 568/125347/20.1.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Γεωργίας σχετικά µε τους «Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθµ. Ε(2000)2733/27.9.2000 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Εγγράφου 
Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) για την 
Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την περίοδο προγραµµα−
τισµού 2000−2006 όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ 
αριθµ. C(2003) 3139/22.8.2003 απόφαση της Επιτροπής 
όπως έχει γνωστοποιηθεί µε το υπ’ αριθµ. 712/22.12.2003 
έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑΑ και όπως 
ισχύει κάθε φορά.

14. Το υπ’ αριθµ. 4501/15.2.2005 έγγραφο της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για τη γνωστοποίηση της τροπο−
ποίησης του ΕΠΑΑ, η οποία δεν χρειάζεται απόφαση 
της Επιτροπής και η οποία υπεβλήθη στην ΕΕ µε το 

υπ’ αριθµ. 1597/29.9.2004 έγγραφο της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής του ΕΠΑΑ.

15. Την υπ’ αριθµ. 85129/233/5.2.2001 Απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας, για την εφαρµογή του προγράµ−
µατος «Βιολογική Γεωργία» του αγροπεριβαλλοντικού 
Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 Καν. (Ε.Κ.) 1257/99 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την υπ΄αρ.1001675/286
9/4.10.2001 και την υπ.αριθµ. 85633/462/8.2.2002 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

16. Την υπ’ αριθµ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανι−
σµού Πληρωµής από 1.9.2002».

17. Την υπ’ αριθµ. 272080/6.9.2002 (ΦΕΚ 1258/Β΄/2002) 
Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί τροποποίησης 
της αριθ. 371352/16.5.2001 Απόφασης του Υπουργού Γε−
ωργίας περί «Σύστασης –Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Γεωργίας µε τον τίτλο Αρχή ∆ιαχείρισης 
Εγγράφου Προγραµµατισµού− Ε.Π.Α.Α.» και κατάργηση 
της αριθµ. 371351/16.5.2001 Απόφασης του Υπουργού Γε−
ωργίας περί «Σύστασης – Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Γεωργίας µε τον τίτλο Αρχή Πληρωµής 
Εγγράφου Προγραµµατισµού −ΕΠΑΑ».

18. Την υπ’ αριθµ. 567/125316/19.1.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 129/B/29.1.2004) για την Εφαρµογή του 
µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγρο−
περιβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προ−
γραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−–006. 
− Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999», όπως τροποποιείται µε την υπ’ 
αριθµ. 619/135176/21.6.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 879/Β΄/28.6.2005).

19. Την υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 ΥΑ (ΦΕΚ 972/
Β΄/29.6.2004) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ υπ’ 
αριθµ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) «Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολο−
γική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006. – Καν.(Ε.Κ.)1257/1999».

20. Την υπ’ αριθµ. 130291/2.8.2004 ΥΑ (ΦΕΚ 1222/
Β΄/10.8.2004) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 
(ΦΕΚ 972/Β΄/29.6.2004) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ 
αρ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ129/B/29.1.2004) «Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολο−
γική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)–2000 − 2006 – Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999».

21. Την υπ’ αριθµ. 135576/5.7.2005 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 925/Β΄/5.7.2005) «Τροποποίηση των Υπουργικών 
Αποφάσεων (1) υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 «Λεπτοµέρειες 
Εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής 
Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) «Εφαρ−
µογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 
των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προ−
γραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 
– Καν.(Ε.Κ.)1257/1999», και (2) υπ’ αριθµ. 130291/2.8.2004 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 (ΦΕΚ 
972/Β΄/29.6.2004) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ 
αρ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) «Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολο−
γική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών 



µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 − 2006 – Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999», 
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 135576/5.7.2005 Υπουρ−
γική Απόφαση:

«Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων :
1. Υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής 

της υπ’ αριθµ. 567/125316/19.1.2004 Κoινής Υπoυργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) «Εφαρµογή του µέ−
τρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγρο−
περιβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατι−
σµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 – Καν.(Ε.
Κ.)1257/1999» και 

2. Υπ’ αριθµ. 130291/2.8.2004 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 129166/21.6.2004 (ΦΕΚ 972/Β΄/29.6.2004) «Λεπτο−
µέρειες Εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 567/125316/19.1.2004 
Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B΄/29.1.2004) 
«Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξο−
να 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου 
Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 
− 2006 – Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999».

Το σηµείο το οποίο τροποποιείται αναφέρεται στο 
Άρθρο 2 της παρούσας απόφασης που ακολουθεί.

Άρθρο 2

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ («Χρονοδιάγραµµα διαδικασίας 
ένταξης») της υπ’ αριθµ. 129166/21.6.2004 υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
130291/2.8.2004 υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθµ. 
135576/5.7.2005 υπουργική απόφαση και το οποίο απο−
τελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

 «…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Χρονοδιάγραµµα διαδικασίας έντα−
ξης

Οι επιµέρους διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται 
για την ένταξη των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί στα παρακάτω χρονικά διαστήµατα :

• Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων 
υποψηφιότητας που αναφέρεται στην πρόσκληση εκ−
δήλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 35 εργάσιµες 
ηµέρες από την πρώτη δηµοσίευση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 20 εργάσιµες ηµέ−
ρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φα−
κέλων υποψηφιότητας ή την ηµεροµηνία συµπλήρωσης 
του φακέλου σε περίπτωση µη πληρότητας.

• Το έργο της γνωµοδοτικής επιτροπής ολοκληρώ−
νεται σε 6 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αξι−
ολόγησης.

• Οι καταστάσεις των εν δυνάµει δικαιούχων δηµοσι−
οποιούνται για 10 εργάσιµες µέρες.

• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφυ−
γές κατά των καταστάσεων των εν δυνάµει δικαιούχων 
εντός 20 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 
πρώτης δηµοσίευσης που είναι η 1η εργάσιµη ηµέρα 
µετά τη λήξη του έργου των γνωµοδοτικών επιτρο−
πών.

• Οι επιτροπές που εξετάζουν τις παραπάνω ενστά−
σεις γνωµοδοτούν εντός 6 εργασίµων ηµερών.

• Η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλ−

λοντος εκδίδει υπουργική απόφαση ένταξης − απόρρι−
ψης εντός 10 εργάσιµων ηµερών.

• Οι ενδιαφερόµενοι που περιλαµβάνονται στην κα−
τάσταση δικαιούχων προσέρχονται στην ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης εντός 10 εργάσιµων ηµερών για 
την υπογραφή της σύµβασης...».

Άρθρο 3

Όλα τα υπόλοιπα Άρθρα της υπ’ αριθµ. 135576/5.7.2005 
Υπουργικής Απόφασης ισχύουν ως έχουν.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 15η Μαϊου 
2006.

Άρθρο 5

Η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν συνεπάγε−
ται καµία αύξηση του προϋπολογισµού του Μέτρου 3.1. 
«Βιολογικής γεωργίας» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλ−
λοντικών µέτρων του ΕΠΑΑ 2000−2006. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F

Αριθ. ΥΠ.ΠΟ/∆ΙΜ/21442/770 (7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθµίσεως θεµάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισµό λειτουργίας των ιδιωτικών 
µουσικών ιδρυµάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών µου−
σικών ιδρυµάτων (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).

2. Την υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 απόφα−
ση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώµα−
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραµ−
µατείς, Γεν. ∆/ντές, Προϊσταµένους ∆/νσεων, Τµηµάτων, 
Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31./8.1987 από−
φαση «προϋποθέσεις λειτουργίας τµήµατος κλασικής 
κιθάρας» (ΦΕΚ 500/τ.Β΄/1987).

4. Το άρθρο 29 του ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως 
και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκ−
παίδευσης».

5. Το από 27.4.2006 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.

6. Την από 9.3.2006 αίτηση της Θεοδώρας Ρούση µε 
τα συνηµµένα δικαιολογητικά.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 

ΦΕΚ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 8939
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προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:

1. Χορηγούµε στην Θεοδώρα Ρούση άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Ωδείου που θα στεγαστεί στο κτίριο επί 
των οδών Αριστείδου 25 και Αθανασίου Χρυσίνα αρ. 13, 
ισόγειο στο Μαραθώνα και θα έχει την επωνυµία «Ωδείο 
Μαραθώνα Θεοδώρα Ρούση».

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τµή−
µατα

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθηµάτων και Συν−
θέσεως µε τµήµατα:

1. Ωδικής, 2. Αρµονίας, 3. Ενοργάνωσης, 4. Αντίστιξης, 
5. Φυγής, 6. Σύνθεσης

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής µε τµήµατα:

1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κλασικής 
κιθάρας, 5. Κρουστών

Γ. Σχολή Μονωδίας µε τµήµα Μονωδίας

∆. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

3. Στην αίθουσα οµαδικής διδασκαλίας δεν επιτρέ−

πεται η φοίτηση περισσοτέρων των δεκαπέντε (15) 

σπουδαστών

4. Η άδεια ισχύει από το σχολικό έτος 2006 − 2007.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO

A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

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.gr


