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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 13030 (1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.6.2005 ΣΣΕ για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα 
Βαφεία, Καθαριστήρια−µηχανικά και ηλεκτρικά πλυ−
ντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και 
σιδερωτήρια ενδυµάτων όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/

1990.

2. Την υπ’ αριθµ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).

3. Την γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου 
2005.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

1. Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 22.6.2005 ΣΣΕ 
για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 
στα Βαφεία, Καθαριστήρια − µηχανικά και ηλεκτρικά 
πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και 
σιδερωτήρια ενδυµάτων όλης της χώρας, για όλους 
τους εργοδότες και εργαζοµένους του κλάδου που 
αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 5.7.2005.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ



Aριθ. 13031 (2)
 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ προ−

σωπικού που απασχολείται µε σχέση εργασίας Ι.∆., 
σε οποιοδήποτε τοµέα και υπηρε σία Φαρµακευτικών 
και συναφών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/

1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθµ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).

3. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεµ−
βρίου 2005.

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

1) Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 15 Ιουνίου 2005 
ΣΣΕ προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εργασίας 
Ι.∆. σε οποιοδήποτε τοµέα και υπηρεσία Φαρµακευτι−
κών και συναφών επιχειρήσεων όλης της χώρας για 
όλους τους εργοδότες και εργαζοµένους του κλάδου 
που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
27.7.2005.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Aριθ. 13033 (3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22 Απριλίου 2005 ΣΣΕ 

για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλι−
κού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και 
Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/

1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθµ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).

3. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεµ−
βρίου 2005.

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
οι δευσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

1) Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 22 Απριλίου 
2005 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας του 
υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορεί−
ων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας για 
όλους τους εργοδότες και εργαζοµένους του κλάδου 
που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
7.6.2005.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Aριθ. 13034 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23ης Ιουνίου 2005 ΣΣΕ 

για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατ/των 
− τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποϊίας, χαρτοβιοµηχα−
νίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

2. Την υπ’ αριθµ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).

3. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Οκτωβρίου 
2004.

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
οι δευσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

1) Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 23 Ιουνίου 2005 
ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργα−
τοτεχνιτών − τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας χαρ−
τοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας για 
όλους τους εργοδότες και εργαζοµένους του κλάδου 
που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
7.7.2005.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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Aριθ. οικ. 13035 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18.7.2005 ΣΣΕ για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των Υποδηµατεργατών−
τριών όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/

1990.
2. Την υπ’ αριθµ. 80015/22.4.2004 απόφαση ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/22.4.2004).

3. Την γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου 
2005.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

1. Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 18.7.2005 ΣΣΕ για 
τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υποδηµατεργα−
τών−τριών όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες 
και εργαζοµένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 21.7.2005.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Aριθ. οικ. 4595 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλήλου του 

γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−

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

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγε−
νέστερα µε το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας µισθωτών», όπως συµπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932, 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόµων, «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήµατα κ.λ.π.» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/

1971 «περί χρονικών ορίων Λειτουργίας καταστηµάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισµού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.∆.∆.».

10. Την υπ’ αριθµ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύµ−
φωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση µε αρ. πρ. οίκ.2/

7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−

νωνικής Προστασίας αριθµ. 3983/13.6.2005 «Καθορισµός 
ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των ερ−
γαζοµένων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες, Β΄ ηµερολογιακού εξα−
µήνου 2005».

13. Την υπ’ αριθµ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναµόρφωση της υπ’ αριθµ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρµογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

14. Το από 20.7.2005 έγγραφο του Υπουργείου Απα−
σχόλησης κα Κοινωνικής Προστασίας.

15. Την από 11.10.2005 γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου, 2.100 €, ΚΑΕ 0511 
− 33/110, αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε την υπερωριακή εργασία:
Για 1 υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που απασχολείται ατο γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, µέχρι 80 ώρες το µήνα, πλέον των νοµίµων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδροµικά ένα (1) µήνα από 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και µέχρι 31.12.2005

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F

Aριθ. 4524 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ιονίου Πανεπιστηµίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−

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

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγε−
νέστερα µε το π.δ. 436/1991.



3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας µισθωτών», όπως συµπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932, 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόµων, «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήµατα κ.λ.π.» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισµού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/198S «Κώδικας προσωπι−
κού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµο−
σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.∆.∆.».

10. Την υπ’ αριθµ. 2/80345/0004/8.11.99 κοινή υπουργική 
απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991»..

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση µε αρ. πρ. οίκ. 2/

7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−

νωνικής Προστασίας υπ’ αριθµ.3983/13.6.2005 «Καθορι−
σµός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζοµένων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ηµερολογιακού 
εξαµήνου 2005».

13. Την υπ’ αριθµ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναµόρφωση της υπ’ αριθµ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και 
προσαρµογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

14. Το υπ’ αριθµ. 68491/Β2/7.9.2005 έγγραφο του Υπ. 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το υπ’ αριθµ. 
Λ392/19.4.2005 έγγραφο του Ιονίου Παν/µίου.

15. Την από 11.10.2005 γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
στον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, ποσό 6.500 
ευρώ, ΚΑΕ 0261, αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε την υπερωριακή εργασία:
Για 14 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−

νου του Ιονίου Παν/µίου, µέχρι 60 ώρες συνολικά ο 
καθένας, πλέον των νοµίµων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδροµικά ένα (1) µήνα από 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και µέχρι 31.12.2005.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Aριθ. 4584 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−

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

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγε−
νέστερα µε το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995, «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας µισθωτών», όπως συµπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932, 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόµων, «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήµατα κ.λ.π.» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/
1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισµού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.∆.∆.».

10. Την υπ’ αριθµ. 2/80345/0004/8.11.99 κοινή υπουργική 
απόφαση, «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση µε αρ. πρ. οίκ. 

2/7093/0022/5.2.2004.
1. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−

νωνικής Προστασίας υπ’ αριθµ. 3983/13.6.2005 «Καθορι−
σµός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
ργαζοµένων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες. Β΄ ηµερολογιακού εξα−
µήνου 2005».

13. Την υπ’ αριθµ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναµόρφωση της υπ’ αριθµ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και 
προσαρµογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

14. Το υπ’ αριθµ. 307234/6.10.2005 έγγραφο του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

15. Την από 11.10.2005 γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
στον προϋπολογισµό ποσό 2.500 ευρώ,Φ29/110, ΚΑ 0511, 
αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε την υπερωριακή εργασία:
Για 1 υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
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µέχρι 50 ώρες το µήνα, πλέον των νοµίµων ορίων υπε−
ρωριακής απασχόλησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδροµικά ένα (1) µήνα από 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και µέχρι 31.12.2005.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F

Αριθ. 315076 (9)
Λεπτοµέρειες εφαρµογής της κοινής υπουργικής από−

φασης υπ’ αριθµ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί 
συµπληρωµατικών µέτρων για τη χορήγηση ενίσχυ−
σης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον 
τοµέα των αποξηραµένων χορτονοµών σε εκτέλεση 
των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1786/2003 και 382/2005.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρµογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών 
και οργανωτικών θεµάτων» (Α΄ 280) σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 16 της κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 
262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί «συµπληρωµατικών 
µέτρων για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια της 
κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των αποξηραµέ−
νων χορτονοµών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 
1786/2003 και 382/2005». 

2. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του 
θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελ−
µατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοι−
πών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και 
αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και 
άλλες διατάξεις» (Α 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 
90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98, τ. Α΄). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού. 

4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο−
µέρειες εφαρµογής της κοινή υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθµ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί «συµπληρωµα−
τικών µέτρων για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια 

της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των απο−
ξηραµένων χορτονοµών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ 
αριθµ. 1786/2003 και 382/2005».

Άρθρο 2

Επιδοτούµενα προϊόντα−Ενισχύσεις−Προκαταβολές
1. Σύµφωνα µε τους Καν.(ΕΚ) 1786/2003 του Συµβουλίου 

και 382/2005 της Επιτροπής και την 262061/25.4.2005 Κοι−
νή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
µων και Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, χορηγείται 
ενίσχυση στις επιχειρήσεις µεταποίησης αποξηραµένων 
ζωοτροφών για τις ποσότητες των προϊόντων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 1 του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 και που 
η αφυδάτωσή τους έγινε τεχνητά µε θερµότητα ή µε 
φυσική αποξήρανση στον ήλιο και άλεση.

2. Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης µε την επιφύλα−
ξη του άρθρου 6 του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 ορίζεται σε 33 
ευρώ ανά τόνο. Οι επιχειρήσεις µεταποίησης οι οποίες 
ζητούν ενίσχυση δικαιούνται προκαταβολής. 

Το ύψος της προκαταβολής και η διαδικασία καταβο−
λής της, καθορίζεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίνεται µετά 
την απόδειξη του δικαιώµατος προς ενίσχυση από την 
αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το ύψος της προ−
καταβολής είναι:

i. 19,8 ευρώ ανά τόνο χωρίς εγγυητική επιστολή,
ii. 26,40 ευρώ ανά τόνο µε κατάθεση εγγυητικής επι−

στολής των 6,6 ευρώ ανά τόνο.
β) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίδεται πριν 

από τη διαπίστωση του δικαιώµατος προς ενίσχυση η 
διαδικασία για την καταβολή της προκαταβολής είναι:

−υποβολή δεύτερης αιτήσεως του ενδιαφεροµένου 
προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆/νση ΟΑΒΙΠ, τµήµα Ζαχαροτεύτ−
λων. Η αίτηση θα είναι ως το παράρτηµα V της κοινή 
υπουργική απόφαση 262061/25.4.2005 και θα έχει ως 
συνηµµένα:

• Φωτοαντίγραφο της αίτησης κατάθεσης του αντι−
στοίχου φακέλου προς τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης.

• Φορολογική ενηµερότητα.
• Εγγυητική επιστολή. Το ποσό της εγγύησης θα εί−

ναι ίσο µε την προκαταβολή, προσαύξηµενο κατά 10%. 
Εποµένως το συνολικό ύψος της εγγυητικής θα είναι 
29,04 ευρώ ανά τόνο και το ύψος της προκαταβολής 
είναι 26,40 ευρώ ανά τόνο.

Μόλις το δικαίωµα προς ενίσχυση διαπιστωθεί, µαζί µε 
την εκκαθάριση του φακέλου το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής µειώνεται στο επίπεδο 6,6 ευρώ ανά τόνο 
και µε την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης η 
εγγυητική επιστολή αποδεσµεύεται πλήρως.

Άρθρο 3
Εµπορική περίοδος−Εγγυηµένες ποσότητες

α) Η εµπορική περίοδος για τις αφυδατωµένες ζωο−
τροφές αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει 
στις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους.

β) Καθορισµός Μέγιστης Εγγυηµένης Ποσότητας 
(ΜΕΠ) και Εθνικής Εγγυηµένης Ποσότητας (ΕΕΠ).

Για κάθε περίοδο εµπορίας καθορίζεται µία ΜΕΠ που 
ανέρχεται σε 4.855.900 τόνους (15 κράτη µέλη) αφυδα−
τωµένων ή/και αποξηραµένων στον ήλιο ζωοτροφών.

Η ΜΕΠ κατανέµεται στα κράτη µέλη . Για την Ελλάδα 
η ΕΕΠ ανέρχεται σε 37.500 τόνους.
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Άρθρο 4
Χρονοδιάγραµµα υποβολής εγγράφων

α) Οι συµβάσεις καθώς και οι δηλώσεις παράδοσης 
καταρτίζονται γραπτώς τουλάχιστον δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης της πρώ−
της ύλης. ∆ιαβιβάζονται δε από την επιχείρηση στην 
οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το αργότερο, στις 
15 κάθε µήνα οι συµβάσεις / δηλώσεις που έχουν κα−
ταρτιστεί κατά τον προηγούµενο µήνα.

β) Η υποβολή αιτήσεων για προκαταβολή γίνεται το 
αργότερο σε 45 ηµερολογιακές ηµέρες από το τέλος 
του µήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η έξοδος του 
προϊόντος από την επιχείρηση µεταποίησης. 

γ) Καµία αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης δεν γίνεται 
δεκτή µετά τις 15 Απριλίου του έτους εντός του οποίου 
λήγει η εν λόγω εµπορική περίοδος, εκτός εάν συντρέ−
χουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υφίστανται εξαιρετικές 
περιστάσεις.

δ) Η προκαταβολή που προβλέπεται στο άρθρο 7 πα−
ράγραφος 1α του Καν.(ΕΚ) 1786/2003 καταβάλλεται από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουµένως η αρµόδια ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώσει µε την έκδοση της 
βεβαίωσης µεταποίησης το δικαίωµα χορήγησης της 
ενίσχυσης. Από την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου 
να αναγνωριστεί το δικαίωµα στην ενίσχυση για κάθε 
αίτηση προκαταβολής, το αργότερο εντός 90 ηµερο−
λογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης.

Το υπόλοιπο καταβάλλεται, ενδεχοµένως, εντός προ−
θεσµίας 60 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµη−
νία κατά την οποία η Επιτροπή δηµοσιεύει το οριστι−
κό ποσό της ενίσχυσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τις ανακοινώσεις των 
κρατών µελών στις οποίες αναφέρονται οι συνολικές 
ποσότητες αποξηραµένων ζωοτροφών για τις οποίες 
έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα στην ενίσχυση κατά 
την εν λόγω περίοδο εµπορίας. Για το σκοπό αυτό οι 
επιχειρήσεις µεταποίησης µετά την ειδοποίηση από τις 
οικείες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης υποβάλλουν 
αίτηση µε µία κατάσταση των κατά µήνα ποσοτήτων 
που έχουν αιτηθεί και µε τα ποσά που έχουν λάβει ως 
προκαταβολή οικονοµικής ενίσχυσης για την συµφωνία 
µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ε) Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις: Σε περι−
πτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο 
δικαιούχος υποβάλλει εντός 10 εργάσιµων ηµερών από 
την ηµέρα που είναι σε θέση να το πράξει, τα σχετι−
κά αποδεικτικά στοιχεία, στην οικεία ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίζει αν η προβαλλόµενη 
περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας. Τη σχε−
τική απόφασή της την αποστέλλει στο αρµόδιο τµήµα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου να ληφθεί υπόψη στην πλη−
ρωµή της οικονοµικής ενίσχυσης.

Άρθρο 5
Γενεσιουργό αίτιο του δικαιώµατος της ενίσχυσης

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
Καν.(ΕΚ) 1786/2003 νοούνται ως εξαχθέντα από την 
επιχείρηση µεταποίησης, προκειµένου να αποκτήσουν 
δικαίωµα προς ενίσχυση όταν εξέρχονται:

 − Ι. ως έχουν,

α) από το χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων της 
επιχείρησης µεταποίησης,

β) από κάθε χώρο αποθήκευσης εκτός των ορίων της 
επιχείρησης που περιέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον 
έλεγχο των αποθηκευµένων ζωοτροφών και έχει εγκρι−
θεί εκ των προτέρων από την οικεία ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στην περίπτωση που οι αποξηραµένες ζω−
οτροφές δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν εντός των 
προαναφερθέντων ορίων της επιχείρησης,

γ) στην συνέχεια, στην περίπτωση που µετά τη λο−
γιστική έξοδο των αποξηραµένων ζωοτροφών από την 
επιχείρηση µεταποίησης, οι ζωοτροφές αυτές παραδί−
δονται από τον αγοραστή στην επιχείρηση µεταποίησης 
για φύλαξη έτσι ώστε η παραλαβή τους να γίνει αργό−
τερα τµηµατικά από τον αγοραστή. Η αρµόδια ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να εγκρίνει την ενέργεια 
αυτή εφ’ όσον υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 
Να υπάρχει δηλαδή, ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος 
που να έχει παραχωρηθεί από την επιχείρηση µετα−
ποίησης στον αγοραστή, όπου να µην υπάρχουν άλλα 
προϊόντα πλην εκείνων του αγοραστή «προς φύλαξη». 
Επιπλέον, να υπάρχει στο λογιστικό σύστηµα της επιχεί−
ρησης ειδικό «βιβλίο αποθήκης για προϊόντα προς φύλα−
ξη» θεωρηµένο από την εφορία και δελτία παραλαβής 
εµπορευµάτων προς φύλαξη, επίσης θεωρηµένα.

 −ΙΙ. υπό µορφή µίγµατος, εφ’ όσον η µίξη πραγµατο−
ποιείται στην επιχείρηση µεταποίησης µε σκοπό την 
παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, µε άλλες πρόσθετες 
ύλες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
Καν.(ΕΚ) 1786/2003.

Άρθρο 6
Ποιοτικές προδιαγραφές ετοίµων προϊόντων

1. Οι αποξηραµένες ζωοτροφές για να είναι επιλέξιµες 
για την οικονοµική ενίσχυση πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις της διάθεσης σε εµπορία για την διατροφή 
των ζώων και να παρουσιάζουν, κατά την έξοδό τους 
από την επιχείρηση µεταποίησης, τα ακόλουθα χαρα−
κτηριστικά:

α) µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία:
• 12% για τις τεχνητώς και φυσικώς αποξηραµένες 

χορτονοµές που έχουν υποστεί άλεση, τα συµπυκνώ−
µατα πρωτεϊνών και τα αφυδατωµένα προϊόντα (πα−
ρασκευάσµατα).

• 14% για τις υπόλοιπες άλλες αφυδατωµένες χορ−
τονοµές.

β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε συνολικές ακατέργα−
στες πρωτεΐνες σε σχέση µε την ξηρή ουσία:

• 15% για τις αφυδατωµένες χορτονοµές, τις αποξη−
ραµένες στον ήλιο χορτονοµές και τα αφυδατωµένα 
προϊόντα.

• 45% για τα συµπυκνώµατα πρωτεϊνών.
2. Καθορισµός της παρτίδας
Παρτίδα νοείται µια συγκεκριµένη ποσότητα χορτο−

νοµών οµοιόµορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεσή 
της, το ποσοστό υγρασίας της και την περιεκτικότητά 
της σε πρωτεΐνες, η οποία εξέρχεται µία µόνο φορά 
από την επιχείρηση µεταποίησης.

Άρθρο 7
 Έλεγχος και κυρώσεις

Ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία 
και σε ολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες του προϊόντος 
διεξάγεται ανά παρτίδα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 
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κοινή υπουργική απόφαση υπ’αριθ. 262061/2005 (ΦΕΚ 
622, τ.Β΄).

Εάν µετά τον έλεγχο διαπιστωθεί παρέκκλιση από 
τις ποιοτικές προδιαγραφές συγκεκριµένης παρτίδας, 
η παρτίδα αυτή αποκλείεται από την ενίσχυση. Στην 
περίπτωση δικαιολογηµένης αµφισβήτησης των αποτε−
λεσµάτων από τον ενδιαφερόµενο, δύναται να γίνει επα−
νέλεγχος επί των σχετικών αντιδειγµάτων που έχουν 
παρακρατηθεί από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 8
Καταβολή της ενίσχυσης στους παραγωγούς κατά τη 

µεταβατική περίοδο 2005−2006

Κατά τη µεταβατική περίοδο 2005−2006 δίνεται στους 
παραγωγούς ενίσχυση, βάσει των παραδοθέντων πο−
σοτήτων εκφρασµένων σε έτοιµο προϊόν σύµφωνα µε 
το άρθρο 35 του Καν.(ΕΚ) 382/2005. Η ενίσχυση αυτή 
καταβάλλεται στις επιχειρήσεις µεταποίησης οι οποί−
ες τη µεταβιβάζουν εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων 
ηµερών στους παραγωγούς. Μέχρι αποδείξεως ότι η 
καταβολή της ενίσχυσης έχει κατατεθεί από την επι−
χείρηση στον παραγωγό, ο µεταποιητής καταθέτει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆/νση ΟΑΒΙΠ, Τµήµα Ζαχαροτεύτλων µαζί 
µε την αίτηση για την καταβολή του υπολοίπου της 
οικονοµικής ενίσχυσης, εγγύηση ίση µε το ποσό που 
πρέπει να καταβληθεί στους παραγωγούς. Η εγγύηση 
αποδεσµεύεται πλήρως µε την κατάθεση των αποδει−
κτικών στοιχείων όπως απόδειξη είσπραξης, υπεύθυνη 
δήλωση από τον δικαιούχο παραγωγό ότι εισέπραξε το 
ποσό που δικαιούται.

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης του παραγωγού το 
καθορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύµφωνα µε τις ποσότητες πρώ−
της ύλης που έχουν παραδοθεί εκφρασµένες σε έτοιµο 
προϊόν και έχουν αναγνωριστεί από τις οικείες ∆/νσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ως επιλέξιµες προς ενίσχυση.

Άρθρο 9
Επιτόπιοι και ∆ιοικητικοί έλεγχοι

Οι αρµόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προβαίνουν 
στη διεξαγωγή ελέγχων και αντελέγχων των αγροτεµα−
χίων που αναφέρονται στις συµβάσεις ή τις δηλώσεις 
και εκείνων που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς στις 
αιτήσεις τους για την χορήγηση ενίσχυσης. Οι έλεγχοι 
αυτοί αφορούν τουλάχιστον το 5% των συµβάσεων/δη−
λώσεων παράδοσης.

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προβαίνουν σε ελέγ−
χους των προµηθευτών πρώτης ύλης καθώς και στους 
εµπορευοµένους στους οποίους παραδόθηκαν οι απο−
ξηραµένες χορτονοµές. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν του−
λάχιστον το 5% των παρτίδων που έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο αίτησης για ενίσχυση.

Οι εµπλεκόµενοι που υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγ−
χους επιλέγονται από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαµβάνει υπόψη:

• το ποσό των ενισχύσεων,
• την εξέλιξη των ενισχύσεων σε σχέση µε το προ−

ηγούµενο έτος,
• τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργήθηκαν 

κατά τα προηγούµενα έτη.
Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν µε δειγ−

µατοληψία τα δικαιολογητικά έγγραφα της λογιστικής 
αποθήκης των επιχειρήσεων µεταποίησης τουλάχιστον 
µία φορά ανά περίοδο εµπορίας . Εν τούτοις όσον αφο−

ρά τις νέες εγκεκριµένες επιχειρήσεις ο έλεγχος αφορά 
όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο έτος 
των δραστηριοτήτων τους.

Για µικροποσότητες αποξηραµένων ζωοτροφών µέχρι 
150 κιλά που εξέρχονται από την αποθήκη προς πώλη−
ση δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ζυγοταινία από 
τη γεφυροπλάστιγγα ζύγισης για τον καθορισµό του 
βάρους του φορτίου.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται χωρίς προει−
δοποίηση. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρχει προειδο−
ποίηση περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστηµα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο 
σκοπός των ελέγχων. Η προειδοποίηση αυτή δεν µπορεί 
να υπερβεί τις 48 ώρες, µε εξαίρεση, σε περιπτώσεις 
δεόντως αιτιολογηµένες. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης οφείλουν να έχουν στο αρχείο τους τις εκθέσεις 
ελέγχων που συντάσσουν οι ελεγκτές για κάθε επιτόπιο 
έλεγχο.

Άρθρο 10
Αποκλεισµοί

∆εν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αποξηραµένες χορ−
τονοµές που προέρχονται από εκτάσεις που επωφελού−
νται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον 
τίτλο ΙV του κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1782/2003.

 Εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες λαµβάνεται 
ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που αναφέ−
ρεται στο κεφάλαιο 9 του τίτλου ΙV του κανονισµού 
(ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1782/2003, εφόσον οι σπόροι δεν έχουν 
συγκοµιστεί και οι εκτάσεις για τις οποίες λαµβάνεται 
στρεµµατική ενίσχυση για τις µεγάλες καλλιέργειες που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του τίτλου ΙV του κανονι−
σµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί 
πλήρως µε αροτραίες καλλιέργειες σύµφωνα µε τους 
τοπικούς όρους.

Άρθρο 11
Ανακοινώσεις στην Επιτροπή

Οι αρµόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης λαµβάνουν 
τα αναγκαία µέτρα ούτως ώστε να αποστείλουν εγκαί−
ρως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆/νση ΟΑΒΙΠ, τµήµα Ζαχαροτεύτ−
λων τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις επιχειρή−
σεις µεταποίησης της περιοχής τους, προκειµένου µετά 
από επεξεργασία να ανακοινωθούν στην Commission 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις παρακάτω ηµεροµηνίες:

α) το αργότερο µέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους τις 
εκτιµώµενες ποσότητες αποξηραµένων ζωοτροφών που 
βρίσκονται στο απόθεµα (STOCK) στις επιχειρήσεις µε−
ταποίησης στις 31 Μαρτίου του εν λόγω έτους.

β) το αργότερο µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους τον αριθµό 
των νέων εγκρίσεων, των εγκρίσεων που έχουν ανα−
κληθεί και των προσωρινών εγκρίσεων για την προη−
γούµενη περίοδο εµπορίας.

γ) το αργότερο µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους τα στατι−
στικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγµατοποι−
ήθηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 23 έως 28 του κανο−
νισµού (ΕΚ) 382/2005 που αφορούν τους διοικητικούς 
και επιτόπιους ελέγχους, καθώς και συµπληρωµένο το 
παράρτηµα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 382/2005.

δ) το αργότερο µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους συµπληρω−
µένα τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 382/2005.

ε) το αργότερο µέχρι το τέλος του µήνα που έπεται 
του τέλος κάθε εξαµήνου, τα µέσα ποσοστά υγρα σίας 
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που διαπιστώθηκαν κατά το προηγούµενο εξάµηνο συ−
γκρίνοντας τις ποσότητες που χρησιµοποιούνται µε 
τις ποσότητες αποξηραµένων χορτονοµών που λαµ−
βάνονται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F

Aριθ. οικ. 14001 (10)
∆ιάλυση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Πετα−

λούδων Νοµού ∆ωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του π.δ. 410/1995.
2. Τις διατάξεις του ν.2539/1997 και του ν. 2503/1997.

3. Την υπ’ αριθµ. 27/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Πεταλούδων και την ορθή επανάληψη αυ−
τής, αποφασίζουµε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 27/2003 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου Πεταλούδων και η ορθή επανάληψη 
αυτής, η οποία εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 9/18.4.2003 
(θέµα Γ) πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 
2839/2000, σχετικά µε την διάλυση της ∆ηµοτικής Επι−
χείρησης του ∆ήµου Πεταλούδων, που είχε συσταθεί µε 
την υπ’ αριθµ. ∆Ε3321/10.3.1992 απόφαση του Νοµάρχη 
∆ωδεκανήσου.

Από τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Πεταλούδων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2005

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


