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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. 831
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλή−
λους της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ−
στασίας. .......................................................................................
΄Εγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Αναδιοργάνωση του συστήµατος
αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». ..................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοι−
νωνική Ενσωµάτωση 2005−2006». ....................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Οργάνωση και Λειτουργία των υπη−
ρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις»..
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Ρυθµίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συ−
νοχής και άλλες διατάξεις». .................................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια». ........................................................................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Τροποποίηση διατάξεων του
ν.2323/1995 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το
ν.3190/2003».........................................................................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτι−
κού Τοµέα»...........................................................................................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Μη Κρατικές Οργανώσεις»................
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Πλαίσιο ρυθµίσεων για τη σύστα−
ση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρείας». ...
Καθορισµός διαδικασιών και δικαιολογητικών για
την εισαγωγή σπόρων κάνναβης που προορίζο−
νται για ζωοτροφή........................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε µονίµους
υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίµων. .........................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των
Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. 2/72757/0022/31.12.2003 ερµηνευτι−
κή επ’ αυτού εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
3. Την εξασφάλιση δυνατότητας της Γενικής Γραµµα−
τείας Πολιτικής Προστασίας για τον συντονισµό των
δράσεων όλων των δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας για
την αντιµετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοι−
πών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών αυτών.
4. Επειδή η αντιµετώπιση επιπτώσεων Πολιτικής
Προστασίας έχει καταστεί «καθηµερινότητα» λόγω
των συχνών εµφανίσεων και επαναλήψεων φυσικών,
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και καταστά−
σεων ανάγκης που προκαλούνται από χιονοπτώσεις,
πληµµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κ.λπ., απαιτείται
η παροχή εργασίας από τους υπαλλήλους της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας πέραν του κα−
νονικού ωραρίου, εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές
ώρες.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000€) και δέκα
τριών χιλιάδων ευρώ (13.000€) που θα αντιµετωπισθούν
από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και 0512
του εκτελούµενου προϋπολογισµού του Ειδικού Φορέα
07−640, αποφασίζουµε:
Καθιερώνουµε υπερωριακή µε αµοιβή εργασία, µέχρι
εξήντα (60) ώρες το µήνα, καθώς και εργασία κατά

2688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, µέχρι δεκαέξι (16)
ώρες το µήνα, για είκοσι ένα (21) υπαλλήλους της Γενι−
κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για το τρέχον
έτος.
Η εκτέλεση της παρεχόµενης υπερωριακής και εξαι−
ρέσιµων ηµερών εργασίας θα παρέχεται κατά περίπτω−
ση και ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες, από
συγκροτηµένο συνεργείο αποτελούµενο από αναγκαίο
αριθµό υπαλλήλων και θα βεβαιώνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Η βεβαίωση αυτή θα
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωρι−
ακής αποζηµίωσης.
Αριθµός Βεβαίωσης Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγ−
χου στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης 1144/9.2.2006.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 5553/∆ΕΚΟ139
(2)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδο−
σίας και λοιπές διατάξεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµό 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 404ης Συνεδρίασης της 25.7.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4681/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από την Κωνσταντίνα Πο−
λίτη και τους Γεώργιο Στάθη και Νικόλαο Μπατάκη
που συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί
του Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Αναδιοργάνωση του συ−
στήµατος αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις». Η αµοιβή
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός
Ευρώ και ενός λεπτού (2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια
τριάντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67)
έκαστος.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5555/∆ΕΚΟ138
(3)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση 2005−2006».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης, εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµό 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 395ης Συνεδρίασης της 17.5.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4676/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Χρήστο Ιωάννου,
Κωνσταντίνο ∆ηµουλά και Φώτη Σκουλαρίκη συνέβαλαν
στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί του Σχεδίου Νόµου
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας µε θέµα «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση 2005−2006». Η αµοιβή ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και ενός λεπτού
(2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και
εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5557/∆ΕΚΟ 137
(4)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών
∆ηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
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µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 397ης Συνεδρίασης της 27.5.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4677/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Γεώργιο Στάθη,
Νικόλαο Μπατάκη και Φώτη Σκουλαρίκη που συνέβαλαν
στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί του Σχεδίου Νόµου
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε
θέµα «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών ∆ηµό−
σιας Υγείας και λοιπές διατάξεις». Η αµοιβή ανέρχεται
στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και
ενός λεπτού (2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα
τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκα−
στος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5558/∆ΕΚΟ 136
(5)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχό−
λησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλ−
λες διατάξεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 404ης Συνεδρίασης της 25.7.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4680/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
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6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Αντώνη Βάγια,
Θεόδωρο ∆εληγιαννάκη και Κων/νο Αναστασόπουλο
που συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί
του Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Ρυθµίσεις για την προ−
ώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και άλλες διατάξεις». Η αµοιβή ανέρχεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και ενός
λεπτού (2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα τρία
ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5560/∆ΕΚΟ 135
(6)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 401ης Συνεδρίασης της 11.7.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4678/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Μιλτιάδη Στα−
µπουλή, Πέτρο−Λινάρδο Ρυλµόν και Φώτη Σκουλαρίκη
που συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί του
Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε θέµα «Είσοδος, διαµονή
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ−
ληνική Επικράτεια». Η αµοιβή ανέρχεται στο ποσό των
δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και ενός λεπτού
(2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και
εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκαστος.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5563/∆ΕΚΟ134
(7)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2323/1995
όπως ισχύει τροποποιηθείς από το ν. 3190/2003».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 392ας Συνεδρίασης της 19.4.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4675/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Αντώνη Μέγγου−
λη, Θεόδωρο ∆εληγιαννάκη και Φώτη Σκουλαρίκη που
συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί του
Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2323/1995 όπως ισχύει
τροποποιηθείς από το ν. 3190/2003». Η αµοιβή ανέρχεται
στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και
ενός λεπτού (2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα τρία
ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθµ. 5565/∆ΕΚΟ 133
(8)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−

µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 401ης Συνεδρίασης της 11.7.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4679/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 1.467,34 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Βασίλειο Μεγα−
πάνο και Γεώργιο Ρωµανιά που συνέβαλαν στη µελέτη
της Γνώµης της ΟΚΕ επί του Σχεδίου Νόµου του Υπουρ−
γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Συµπράξεις
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα». Η αµοιβή ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και
τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.467,34 Ευρώ) ήτοι επτα−
κόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ
733,67) έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθµ. 5567/∆ΕΚΟ132
(9)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της
ΟΚΕ µε θέµα «Μη Κρατικές Οργανώσεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 408ης Συνεδρίασης της 19.9.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4683/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
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«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Αντώνη Μακρυ−
δηµήτρη, Νικήτα Λιοναράκη και Ευάγγελο Γούλα που
συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης Πρωτοβουλίας της
ΟΚΕ µε θέµα «Μη Κρατικές Οργανώσεις». Η αµοιβή
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός
Ευρώ και ενός λεπτού (2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια
τριάντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67)
έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθµ. 5568/∆ΕΚΟ 131
(10)
Έγκριση αµοιβής επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΟΚΕ
µε θέµα «Πλαίσιο ρυθµίσεων για τη σύσταση και λει−
τουργία της ευρωπαϊκής εταιρείας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθµ. 34710/∆ΕΚΟ 1509/11.10.1999 (ΦΕΚ 1930/
Β/26.10.1999) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Οικονοµικών «Κανονισµός Αµοιβών, αποζηµίω−
σης µελών και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής
διαχείρισης πόρων προµηθειών και ανάθεσης εκτέλε−
σης εργασιών κάθε είδους της Οικονοµικής Κοινωνικής
Επιτροπής».
2. Το υπ’ αριθµ. 16 άρθρο παράγραφος 2 της ανωτέρω
απόφασης.
3. Το π.δ. 81/2002 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών».
4. Τα πρακτικά της 408ης Συνεδρίασης της 19.9.2005,
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ, για τον καθορι−
σµό αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.
5. Το υπ’αριθµ. 8150/4682/Ξ/3.10.2005 έγγραφο της
ΟΚΕ.
6. Το γεγονός ότι για την προκαλούµενη δαπάνη
ύψους 2.201,01 ΕΥΡΩ υπάρχει πίστωση στον κωδικό 061
«αµοιβές εµπειρογνωµόνων και ορκωτών ελεγκτών» του
προϋπολογισµού της ΟΚΕ, αποφασίζουµε:
1. Την έγκριση της αµοιβής της επιτροπής των εµπει−
ρογνωµόνων, αποτελούµενη από τους Χαράλαµπο Χά−
ρακα, Αλέξανδρο Βουτσά και Σταύρο Αυγερινόπουλο
που συνέβαλαν στη µελέτη της Γνώµης της ΟΚΕ επί
του Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα
«Πλαίσιο ρυθµίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της
ευρωπαϊκής εταιρείας». Η αµοιβή ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων διακοσίων ενός Ευρώ και ενός λεπτού
(2.201,01 Ευρώ) ήτοι επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και
εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 733,67) έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθµ. 34357
(11)
Καθορισµός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την
εισαγωγή σπόρων κάνναβης που προορίζονται για
ζωοτροφή.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «περί οργα−
νώσεως των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν
της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών
και οργανωτικών θεµάτων» (Α΄280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 “Εφαρµογή
του Κοινοτικού ∆ικαίου (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 “Συµµετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του οργανισµού Εφοδιασµού ‘ΕΥΡΑΤΟΜ’ (Α΄70) και του
Άρθρου 65 του ν. 1892/1990” (Α΄101).
γ) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
µε το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α98).
δ) των άρθρων 13 µέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200)
«Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρ−
θρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄154) και το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α΄223) «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της
Αγροτικής ∆ραστηριότητας».
ε) Του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητηµάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτροφών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
στ) του π.δ/τος 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών σε Υπουργείο Οι−
κονοµίας και Οικονοµικών» (Α΄57).
2. Τους Κανονισµούς:
α) (EK) 1673/2000 του Συµβουλίου περί κοινής οργά−
νωσης της αγοράς στον τοµέα λίνου και κάνναβης που
προορίζονται για την παραγωγή ινών, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει,
β) (EK) 245/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1673/2000 του Συµβουλίου περί κοινής οργάνωσης της
αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που
προορίζονται για την παραγωγή ινών, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθµ. 50637/29.8.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης, και Γεωργίας «Έγκριση Κανονισµού Οργα−
νωτικής ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ – Ν.Π.Ι.∆.) (Β΄1104).
4. Την υπ’ αριθµ. 398357/30.10.2000 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων
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του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας
που αφορούν στη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων
(ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων) (Β΄1391).
5. Την υπ’ αριθµ. 227200/15.2.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων του
Υπουργείου Γεωργίας µετά την κατάργηση της ΓΕ∆Ι−
∆ΑΓΕΠ (Β΄215).
6. Την υπ’ αριθµ. 389566/27.9.2000 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση Κανονισµού ∆ιαδικασιών
Ελέγχων του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) – Ν.Π.Ι.∆. (Β΄1294).
7. Την υπ’ αριθµ. Υ132/14.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό»
(1553/Β/11.10.2004).
8. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, ∆η−
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση Αρµο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
9. Τη γνώµη του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σχετική εισήγηση
της ∆/νσης ΠΑΠ−ΦΜΚ.
10. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, απο−
φασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αρµόδιες
αρχές, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι, καθώς και τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή σπόρων κάν−
ναβης που προορίζονται για ζωοτροφή, σε εφαρµογή
του Καν. (EK] 245/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση
των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
1673/2000 του Συµβουλίου περί κοινής οργάνωσης της
αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που
προορίζονται για την παραγωγή ινών, όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρµόδια αρχή για την έγκριση των εισαγωγέων σπό−
ρων κάνναβης που προορίζονται για ζωοτροφή είναι η
∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων.
Για τη χορήγηση της έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος
εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση στη ∆/νση Παραγωγής
και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέρ−
γειας, η οποία συνοδεύεται από παραστατικά έγγραφα,
όπως βεβαίωση του επιµελητηρίου ότι είναι µέλος του,
τιµολόγια και κάθε άλλο παραστατικό από τα οποία
αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόµενος δραστηριοποιείται
στον τοµέα των εισαγωγών για τουλάχιστον 2 χρόνια
πριν την υποβολή της.
Αρµόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητι−
κών εισαγωγής σπόρων κάνναβης που προορίζο−
νται για ζωοτροφή, ορίζεται η ∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ., του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ
1. Για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής σπόρων
κάνναβης που προορίζονται για ζωοτροφή, απαιτείται
η υποβολή αίτησης από τον εγκεκριµένο εισαγωγέα,
στη ∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αυτοπροσώπως,
ταχυδροµικώς ή µε FAX.
2. Η αίτηση συντάσσεται στο ειδικό έντυπο που προ−
βλέπεται στον Καν. 1291/2000 (συνηµµένο έντυπο 1) είναι
συµπληρωµένη σε όλα τα πεδία και επιπλέον στο πε−
δίο 15 αναγράφεται η ένδειξη «Σπόροι κάνναβης εκτός
εκείνων που προορίζονται για τη σπορά» και περιλαµ−
βάνει:
α. τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατε−
πώνυµο εισαγωγέα ή επωνυµία εταιρείας, διεύθυνση,
τηλέφωνο)
β. τον Κ.Σ.Ο. του προϊόντος
γ. την προς εισαγωγή ποσότητα
δ. τη χώρα προέλευσης.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται:
α. από την έγκριση η οποία έχει χορηγηθεί από τη
∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2
της παρούσας απόφασης.
β. από εγγύηση για την έκδοση των σχετικών πιστο−
ποιητικών εισαγωγής, η οποία ανέρχεται σε 110% της
αξίας της εισαγόµενης ποσότητας. Για τον προσδιορι−
σµό του ποσού της εγγύησης, ο εισαγωγέας προσκο−
µίζει τιµολόγιο αγοράς.
γ. από Υπεύθυνη ∆ήλωση του εισαγωγέα, µε την οποία
δεσµεύεται ότι θα προσκοµίσει, µέσα σε τέσσερις (4)
µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού,
παραστατικά έγγραφα που θα βεβαιώνουν ότι οι σπόροι
κάνναβης σε χρονικό διάστηµα µικρότερο από δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιη−
τικού και πάντως πριν τη διάθεσή τους στην αγορά:
i) έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε να µην µπο−
ρούν να χρησιµοποιηθούν για σπορά και κατ’ επέκταση
να µην µπορούν να βλαστήσουν ή
ii) έχουν αναµειχθεί µε άλλους σπόρους µέχρι ανώτα−
του ποσοστού 15% σπόρων κάνναβης σε σχέση µε το
σύνολο των σπόρων ή κατ’ εξαίρεση µέχρι ανώτατου
ποσοστού 25% µετά από αίτηση και αιτιολόγηση του
εγκεκριµένου εισαγωγέα ή
iii) έχουν επανεξαχθεί προς τρίτη χώρα.
Προς τούτο και όσον αφορά στα σηµεία i και ii, µετά
από έγγραφη ενηµέρωση του εισαγωγέα, υπάλληλος
της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης, παρίσταται στις σχετικές διαδικα−
σίες επεξεργασίας των σπόρων κάνναβης ή ανάµειξής
τους µε άλλους σπόρους. Στη συνέχεια, ο εκπρόσω−
πος της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης λαµβάνει δείγµα
των σπόρων, το οποίο αποστέλλεται στους οικείους
Σταθµούς Ελέγχου Σπόρων, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για την πιστοποίηση είτε της
µη βλαστικότητας είτε του ποσοστού ανάµειξής τους
µε άλλους σπόρους και άµεσα συντάσσει πρακτικό, το
οποίο προσυπογράφεται από τον εισαγωγέα και τον
επιχειρηµατία ο οποίος εκτέλεσε τις σχετικές εργασίες
ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους.
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Το εν λόγω πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται:
− το όνοµα και η διεύθυνση του εισαγωγέα για τον
οποίο διενεργήθηκαν οι διαδικασίες επεξεργασίας, κα−
θώς και το όνοµα, η διεύθυνση και η υπογραφή του
επιχειρηµατία που πραγµατοποίησε τις σχετικές ερ−
γασίες,
− συνοπτική περιγραφή των σχετικών εργασιών και η
ηµεροµηνία διεξαγωγής τους και
−η ποσότητα των σπόρων κάνναβης, σε κιλά,
αποστέλλεται στη ∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
και ένα αντίγραφο χορηγείται στον εισαγωγέα.
Ο Σταθµός Ελέγχου Σπόρων, µετά το πέρας των σχε−
τικών αναλύσεων, αποστέλλει τα αποτελέσµατα στη
∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µε κοινοποίηση στη
∆/νση ΠΑΠ ΦΜΚ, στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και στον εισαγωγέα.
Η διάθεση από τον εισαγωγέα στο εµπόριο των σπό−
ρων της κάνναβης προς ζωοτροφή επιτρέπεται µόνο
µετά την παραλαβή από µέρους του των σχετικών ανα−
λύσεων, οι οποίες θα πιστοποιούν είτε τη µη βλαστι−
κότητα των σπόρων κάνναβης είτε το προβλεπόµενο
ποσοστό ανάµειξης.
4. Το πιστοποιητικό εισαγωγής κάνναβης που προορί−
ζεται για ζωοτροφή συµπληρώνεται στο έντυπο πιστο−
ποιητικού για την εισαγόµενη κάνναβη, που αναφέρεται
στο άρθρο 5 του Καν. 1673/2000 (συνηµµένο έντυπο 2).
Το πιστοποιητικό εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης και
ισχύει µέχρι και οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσής του.
Η ανοχή του πιστοποιητικού ορίζεται σε 10%.
Τα δικαιώµατα του πιστοποιητικού δεν είναι µεταβι−
βάσιµα.
Το πιστοποιητικό µαζί µε τα παραστατικά έγγραφα τα
οποία αναφέρονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου
3, επιστρέφεται στη ∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη ισχύος του για
την αποδέσµευση της εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΛΕΓΧΟΙ
Η ∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυ−
τών Μεγάλης Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων προχωρεί, όταν κριθεί απαραί−
τητο, σε ελέγχους των εισαγωγέων για την διαπίστωση
της ακρίβειας των αναγραφοµένων στα τιµολόγια ή στα
άλλα παραστατικά που προσκοµίστηκαν για την χορή−
γηση της έγκρισης, που προβλέπεται στο Άρθρο 2.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που µετά από τον έλεγχο που προ−
βλέπεται στο Άρθρο 4 αποδειχθεί ότι ο εισαγωγέας
προσκόµισε ψευδή στοιχεία και έγγραφα, προκειµέ−
νου να εγκριθεί ως εισαγωγέας σπόρων κάνναβης που
προορίζονται για ζωοτροφή, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 2 και µε την επιφύλαξη των κυρώσεων που
προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία, η ∆/νση Πα−
ραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, προχωρεί στην οριστική άρση της χο−
ρηγηθείσας έγκρισης.

Σε περίπτωση καθυστερηµένης επιστροφής του πι−
στοποιητικού ή των παραστατικών που προβλέπονται
από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 3, η ∆/νση
∆Η.ΛΙ.ΖΩ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην κατάπτωση
της εγγύησης για ποσό ίσο µε το 25% τoυ συνολικού
ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση µη επιστροφής
του πιστοποιητικού µέσα σε δύο (2) χρόνια µετά την
λήξη του, προβαίνει σε ολική κατάπτωση της εγγύ−
ησης.
Εφόσον, τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν επιστρα−
φεί στη ∆/νση ∆Η.ΛΙ.ΖΩ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε µέσα σε δώ−
δεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης αυτού η
εγγύηση καταπίπτει εξ’ ολοκλήρου.
ΑΡΘΡΟ 6
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µε απόφασή του να καθορίζει τις λεπτο−
µέρειες εφαρµογής της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Το συνηµµένο παράρτηµα υποδειγµάτων αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
YΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθµ. 34019
(12)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε µονίµους υπαλ−
λήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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
Α΄ 98).
2. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας»
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του 3205/2003 (Φ.Ε.Κ.
297 Α) µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις.
4. Την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την τα−
χεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διεκπεραίω−
ση όλων των ενεργειών που σχετίζονται µε την οµαλή
εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισµού και ιδίως των
επιπλέον εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη
της άµεσης εκτέλεσης του, την τακτοποίηση εκκρε−
µοτήτων και εξαγωγή απολογιστικών και στατιστικών
στοιχείων του προηγούµενου έτους, καθώς και µε τις
απαραίτητες εργασίες για τη µεγαλύτερη απορρό−
φηση των συγχρηµατοδοτούµενων δραστηριοτήτων
από την Ε.Ε.
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5. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη € 22.000,00, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού
Φ.29/110 και ΚΑΕ 0511 «Αποζηµίωση για υπερωριακή ερ−
γασία», αποφασίζουµε:
Κρίνουµε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας σε δεκαπέντε (15) µόνιµους υπαλλήλους της
∆/νσης Οικονοµικής, οι οποίοι θα ασχοληθούν α) µε
τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται
για την έναρξη της άµεσης εκτέλεσης του Τακτικού
Προϋπολογισµού, την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων και
την εξαγωγή απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων
του προηγούµενου έτους, καθώς και µε τις απαραί−
τητες εργασίες για τη µεγαλύτερη απορρόφηση των
συγχρηµατοδοτούµενων δραστηριοτήτων από την Ε.Ε.
β) µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής όλων
των δικαιούχων του Γ΄ Κ.Π.Σ. µέσω του προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων και την προώθηση τους στην
Υ.∆.Ε. για την τακτοποίηση των σχετικών λογ/σµών µε
την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων καθώς και µε
όλες τις απαραίτητες λογιστικές−διαχειριστικές ενέρ−

γειες για την έναρξη των πληρωµών του έτους 2006
του ίδιου προγράµµατος.
Το σύνολο των ωρών για την παραπάνω υπερωρια−
κή εργασία είναι 3.600 ώρες και η συνολική δαπάνη €
22.000,00, η οποία είναι µέσα στα όρια των εγκεκριµέ−
νων πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2006.
Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγµατοποιηθεί κατά
το χρονικό διάστηµα 1.1.2005−30.4.2005 τις εργάσιµες
ηµέρες της εβδοµάδας µετά το πέρας του κανονικού
ωραρίου και µέχρι 22ας ώρας. Υπεύθυνος για την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο της πραγµατικής προσφοράς
της προαναφερόµενης εργασίας θα είναι ο προϊστά−
µενος της Οικονοµικής ∆/νσης. Η ισχύς της απόφασης
αυτής αρχίζει ένα µήνα πριν τη δηµοσίευσή της στη
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006
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