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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργιανών
υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI του REZO και 2)
VASHAKIDZE GEORGE του REZO, με τελευταία δια−
μονή στην Γεωργία οδός Via Vashakadte αριθμός 1,
Samtredi, Didi Jichaishi.
Με την υπ’ αριθμ. 84/2010/09−11−2011 Καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κήπων εκδο−
θείσα κατά την διαδικασία του άρθρου 142 παρ 2 του
Ν. 2960/01 Τ.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ 1
και 2 του ιδίου ως άνω νόμου, οι γεωργιανοί υπήκοοι 1)
VASHAKIDZE GODERDZI του REZO και 2) VASHAKIDZE
GEORGE του REZO με τελευταία διαμονή στην Γεωργία,
Samtredi/, Didi Jichaishi, οδός Via Vashakadte αριθμός

1, κρίθηκαν αλληλέγγυα υπεύθυνοι και εις ολόκληρο
για την καταβολή των πολλαπλών τελών ύψους δέκα
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.920,00 €). Το ποσό
αυτό επιμερίζεται στους ανωτέρω ως ακολούθως:
1) VASHAKIDZE GODERDZI του REZO ποσό πέντε χι−
λιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (5.460,00 €)
2) VASHAKIDZE GEORGE του REZO ποσό πέντε χι−
λιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (5.460,00 €)
Επί του ποσού των πολλαπλών τελών, σύμφωνα με
την Ε.Δ.Υ.Ο. Τ5216/19Πολ317/12−11−76 και το άρθρο 7 του
Ν. 1884/90 υπολογίζονται και πρέπει να καταβληθούν
Τ.Χ. σε ποσοστό 2% και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% επί
του χαρτοσήμου.
Τα πολλαπλά τέλη επιβλήθηκαν σε βάρος τους για τε−
λωνειακή παράβαση −Λαθρεμπορία τσιγάρων (130 κού−
τες τσιγάρα), με την έννοια της παρ 2 του άρθρου 119 Α
του Ν. 2960/01 Τ.Κ σε συνδυασμό με τα άρθρα 142 παρ
2, 150, 152, και 155 παρ 1 και 2 του ιδίου ως άνω Νόμου.
Κατά της πράξης αυτής οι καταλογιζόμενοι, όπως
προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 152 Ν. 2960/2001
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», έχουν δικαίωμα προ−
σφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου
εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι ισχύουσες διατά−
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊστάμενος
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 18471
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για είκοσι (20) υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/ 11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
β) των άρθρων 6 και 283 παρ.4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
γ) του Π.Δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση... .Νέας Γενιάς»(ΦΕΚ 147/Α΄)
3. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 4574Η−8ΜΘ).
4. Το υπ’ αριθμ. 45871/4451/25.4.2013 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου με τον πίνακα προγραμματισμού
υπερωριακής εργασίας, για το έτος 2013, του Τμήματος
Προσωπικού με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Δι−
οικητικού−Οικονομικού των Νομών Αρκαδίας, Κέρκυρας,
Κεφαλονιάς Ζακύνθου και Λευκάδας της Διεύθυνσης
Διοίκησης της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5. Το υπ’ αριθμ. 45862/4449/25.4.2013 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης
στον προϋπολογισμό της με την αντίστοιχη βεβαίωση
της Υ.Δ.Ε. για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης.
6. Την ανάγκη απασχόλησης για το χρονικό διάστη−
μα από 1/5/2013 έως 31/12/2013, είκοσι (20) υπαλλήλων
του Τμήματος Προσωπικού με έδρα την Πάτρα και του
Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού των Νομών Αρκαδί−
ας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς Ζακύνθου και Λευκάδας της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, πέραν του
κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες και
μέχρι την 22η ώρα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκοπό
αυτό στον ΚΑΕ 0511 Ειδικός φορέας 994−10/071 του Τα−
κτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι
χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 €), σε βάρος της οποίας προ−
καλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δε−
καπέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (15.230,00€),
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές
ώρες και μέχρι την 22η ώρα, για είκοσι (20) υπαλλήλους
που απασχολούνται στο Τμήμα Προσωπικού με έδρα
την Πάτρα και το Τμήμα Διοικητικού−Οικονομικού των
Νομών Αρκαδίας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς Ζακύνθου και
Λευκάδας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, ως εξής:
Για δεκαεννέα (19) μονίμους υπαλλήλους, εκ των οποί−
ων εννέα (9) κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) κατηγορίας TE και

τέσσερις (4) κατηγορίας ΔΕ, είκοσι (20) ώρες το μήνα
ανά υπάλληλο, για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας
ΠΕ, είκοσι (20) ώρες το μήνα, σύμφωνα με τον πίνακα
προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας της ανωτέρω
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 24845
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ)
Α.Ε» με δ.τ. «CΟRFU CHANDRIS», που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 24842/7−6−2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων πιστοποιείται η ολοκλήρωση
και οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και η
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε» με δ.τ. «CΟRFU
CHANDRIS» που αναφέρεται στον στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας
CΟRFU CHANDRIS 4 αστέρων (Α κατηγορίας) δυναμι−
κότητας 301 δωματίων, 558 κλινών, στην περιοχή ΔΑΣΙΑ
του Δήμου Κερκυραίων, πρώην Φαιάκων, Νομού Κερκύ−
ρας, με τους εξής όρους:
− Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων
τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ (3.904.079 €).
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων
διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών
του ευρώ (1.171.223,70€) που αποτελεί ποσοστό 30% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
του ευρώ (1.366.427,65€) που αποτελεί ποσοστό 35%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του
του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
του ευρώ (1.366.427,65€) που αποτελεί ποσοστό 35%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 10−3−2011.
− Πιστοποιούνται 11 νέες θέσεις απασχόλησης ή 5,46
Ε.Μ.Ε., ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχό−
λησης στην επένδυση είναι 151 ή 75,46 Ε.Μ.Ε.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πεντα−
κοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (591.177,65 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2688/68993
(4)
Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών που προορίζο−
νται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου
40 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες
Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2538/1997 «Τροπο−
ποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242).
γ) Του π.δ. 221/1979 «Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας
και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν προοριζόμε−
νων επιτραπέζιων ελαιών» (Α΄ 63), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 28/1989 (Α΄15).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των φορτίων επι−
τραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε
τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου
1. Η εξαγωγή φορτίων επιτραπέζιων ελιών προς τρίτες
χώρες, εφεξής «εξαγωγή», επιτρέπεται μόνο εφόσον τα
φορτία πληρούν τις διατάξεις του π.δ. 221/1979, όπως
ισχύει, και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιοτικού
ελέγχου, που προβλέπεται στην περιπτ. β της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4072/2012.
2. Ο ποιοτικός έλεγχος των φορτίων επιτραπέζιων
ελιών που προορίζονται για εξαγωγή διενεργείται από
τους ποιοτικούς ελεγκτές των Διευθύνσεων Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι
εγκαταστάσεις του εξαγωγέα.
3. Ο συντονισμός και η εποπτεία της διενέργειας του
ποιοτικού ελέγχου πραγματοποιείται από τους επό−
πτες ποιοτικού ελέγχου των Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε.)
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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4. Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου ο εξα−
γωγέας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της κατά τόπο αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν τη φόρτωση των επιτραπέζιων ελιών. Η
αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εξαγωγέα.
β) Την ποικιλία, την ποιοτική κατηγορία, τη μορφή και
την κατηγορία μεγέθους ή την εμπορική ονομασία των
επιτραπέζιων ελιών.
γ) Το είδος και τον αριθμό των προς έλεγχο μέσων
συσκευασίας και το καθαρό βάρος των προς εξαγωγή
προοριζόμενων επιτραπέζιων ελιών.
δ) Τη χώρα προορισμού του προϊόντος.
ε) Την προβλεπόμενη ημερομηνία φόρτωσης και τον
τόπο φόρτωσης. Εάν η εξαγωγή πρόκειται να γίνει κα−
τόπιν μεταφόρτωσης τότε στην αίτηση πρέπει να ανα−
φέρεται και ο τόπος της τελικής φόρτωσης.
στ) Τον αριθμό της παρτίδας.
5. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται, είτε στις εγκα−
ταστάσεις του εξαγωγέα, όπου γίνεται η επεξεργασία,
συσκευασία ή η αποθήκευση των φορτίων επιτραπέζιων
ελιών, είτε στους τόπους φόρτωσής τους, μετά από
υπόδειξη των ποιοτικών ελεγκτών με κριτήριο τη διευ−
κόλυνση της εξαγωγής. Στην περίπτωση που ο έλεγχος
διενεργείται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, οι ποιο−
τικοί ελεγκτές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
να μεταφέρονται στον τόπο φόρτωσης τα συγκεκριμένα
φορτία που έχουν ελεγχθεί.
6. Ο ποιοτικός έλεγχος των φορτίων επιτραπέζιων
ελιών διενεργείται επί αντιπροσωπευτικού δείγματος,
το οποίο λαμβάνεται από διάφορες θέσεις της υπό
έλεγχο παρτίδας και σε ποσοστό έως 3% του συνολι−
κού αριθμού κιβωτίων, βαρελιών ή δοχείων αυτής. Στην
περίπτωση παρτίδας που η συσκευασία της καταστρέ−
φεται κατά τη λήψη του αντιπροσωπευτικού δείγματος,
το ποσοστό κυμαίνεται από 1% έως 3% του συνολικού
αριθμού κιβωτίων, βαρελιών ή δοχείων αυτής.
7. Ο εξαγωγέας έχει την υποχρέωση να θέτει στη δι−
άθεση του ποιοτικού ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα
για την άσκηση του ποιοτικού ελέγχου, όπως προσωπικό
και εργαλεία.
Άρθρο 3
Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου
1. Για κάθε φορτίο επιτραπέζιων ελιών που προορίζε−
ται για εξαγωγή είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποι−
ητικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται μετά το
τέλος του ποιοτικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί
ότι το φορτίο πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων
του π.δ. 221/1979, όπως ισχύει.
Oι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπουν την
εξαγωγή του φορτίου όταν αυτό δεν συνοδεύεται από
πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου.
2. Το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου εκδίδεται σε
τρία (3) αντίγραφα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρ−
θρου 4. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιοτικού
ελέγχου συνοδεύει το φορτίο, ένα παραμένει στο αρ−
χείο της Υπηρεσίας που το εκδίδει και ένα παραδίδεται
στον εξαγωγέα.
3. Το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου ισχύει έως εξή−
ντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Στην περίπτωση
που κατά τη διενέργεια του ελέγχου προκύπτει ότι το
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είδος της συσκευασίας διασφαλίζει την καλή συντήρησή
του, το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου έχει χρονική
διάρκεια έως ενενήντα (90) ημέρες.
4. Αν το φορτίο πρόκειται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα
από σημείο εξαγωγής διαφορετικό του σημείου ελέγ−
χου, τότε το φορτίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό
προελέγχου μέχρι το σημείο εξαγωγής του, όπου και
εκδίδεται το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. Το πι−
στοποιητικό προελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει του−
λάχιστον τα στοιχεία των αριθ. 1, 6, 8, 9, 10 και 11 πε−
δίων του υποδείγματος του πιστοποιητικού ποιοτικού
ελέγχου του άρθρου 4 καθώς και τον τόπο τελικής
φόρτωσης του φορτίου για εξαγωγή.
5. Η γνωμάτευση του ποιοτικού ελεγκτή υπόκειται
σε δευτεροβάθμια κρίση από τον επόπτη ποιοτικού
ελέγχου των Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε περίπτωση αδυναμίας
αυτού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που διενέργησε τον

ποιοτικό έλεγχο, ύστερα από αίτηση του εξαγωγέα
προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής για επανάληψη του ποιοτικού ελέγχου.
Η επανάληψη του ποιοτικού ελέγχου γίνεται παρουσία
του εξαγωγέα ή νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου
αυτού, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η απόφαση του
δευτεροβάθμιου ελέγχου είναι οριστική και ανέκκλητη.
Σε περίπτωση δικαίωσης του εξαγωγέα κατά τον
επανέλεγχο, το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου υπο−
γράφεται από τον διενεργήσαντα τον δευτεροβάθμιο
έλεγχο.
Άρθρο 4
Υπόδειγμα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται υπόδειγμα «Πι−
στοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου», το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21551

21552

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 5
Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις:
α) Μη υποβολής αίτησης για τη διενέργεια ποιοτικού
ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της
παρούσας,
β) άρνησης ή παρεμπόδισης του προβλεπόμενου ποι−
οτικού ελέγχου,
γ) εξαπάτησης των ελεγκτικών οργάνων ως προς το
ήδη ελεγχθέν φορτίο, ιδίως αντικατάστασης φορτίου
το οποίο έχει ελεγχθεί για τη συμμόρφωσή του στις
διατάξεις της παρούσας και
δ) μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις των αρμοδίων
ελεγκτικών οργάνων, εφαρμόζονται οι διατάξεις και
επιβάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις των άρθρων 3 και
4, αντίστοιχα της αριθ. 381185/11−8−1994 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία υποβολής
τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των
επεξεργασμένων – μεταποιημένων οπωροκηπευτικών»
(Β΄ 645), όπως ισχύει.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται
η αριθ. 315377/5724/27−08−1979 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Ποιοτικός έλεγχος εξαγομένων επιτραπέζιων
ελαιών».
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 25189/815
(5)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Σάμου Νομού Σάμου: Λύση του Συνδέ−
σμου Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ) Δυτικής Σάμου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 1, 65, 104, 225, 226, 238 και 280 παρ. 1
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(β) του Π.Δ/τος 143/2010(ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
(γ) της υπ’ αριθμ. οικ. 50458/6402/30−10−2012 (ΦΕΚ 3167
Β΄/29−11−2012) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά−
δων αυτής», και συγκεκριμένα την διάταξη 2 ΙΙΙ.5 παρ. 1.

(δ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/
Α΄/28−06−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
(ε) του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄/22−04−2005).
(στ) Τις διατάξεις του άρθρου 250 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
(ζ) Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85 Α΄/11−04−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση−
ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα του
άρθρου 14 παρ. 2 αυτού.
(η) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24 Α΄/13−02−2012) «Ποινική προστασία του περι−
βάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ−
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής»
(θ) Τις διατάξεις άρθρου 209 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α΄/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις κατωτέρω πράξεις όπως αναγράφονται:
(α) Την υπ’ αριθμ. 4392/26−05−1983 (ΦΕΚ 369 Β΄/
/29−06−1983) απόφαση Νομάρχη Σάμου «Σύσταση Συν−
δέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου».
(β) Την υπ’ αριθμ. 5716/20−06−1984 (ΦΕΚ 453 Β΄/
09−07−1984) απόφαση Νομάρχη Σάμου «Επέκταση σκο−
πών Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου.»
(γ) Την υπ’ αριθμ. Ε.Σ.: 295/15−02−1999 (ΦΕΚ 221 Β΄/
15−03−1999) απόφαση Γενικού Γραμματέα (κρατικής) Πε−
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής
πράξης Συνδέσμου−αποχώρηση μελών».
(δ) Την υπ’ αριθμ. 396/21−03−2007 (ΦΕΚ 396 Β΄/
05−04−2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα (κρατικής)
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής
πράξης Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου.»
(ε) Την υπ’ αριθμ. 2866/25−09−2009 (ΦΕΚ 2226 Β΄/
05−10−2009)απόφαση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτο−
διοίκησης και Διοίκησης της (κρατικής) Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής πράξης Συν−
δέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου», όπως συμπληρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 3876/30−11−2009 (ΦΕΚ 2482 Β΄/18−12−2009)
όμοια (διόρθωση σφάλματος), με την οποία ο εν θέματι
Σύνδεσμος μετατράπηκε σε Φορέα Διαχείρισης Στερε−
ών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
(στ) Την υπ’ αριθμ. 31096/3751/16−07−2012 (ΦΕΚ 2241/
Β΄/02−08−2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Σύσταση Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΦΟΔΣΑ» Νήσων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
3. Την υπ’ αριθμ. 18/12−10−2012 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Σάμου
του Νομού Σάμου, με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε
η λύση του Συνδέσμου.
4. Την υπ’ αριθμ. 81/01−04−2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σάμου του Νομού Σάμου, με την οποία ο
Δήμος αποδέχεται την λύση του εν θέματι Συνδέσμου
και την εκπλήρωση των σκοπών του καθόσον αφορά
στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.
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5. Την από 23−04−2013 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Σάμου.
6. Επειδή από 01−01−2011 οι τέως Δήμοι Καρλοβασίων
και Μαραθοκάμπου, που μετείχαν του εν θέματι Συνδέ−
σμου, κατέστησαν Δημοτικές Ενότητες του ενιαίου Δή−
μου Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3852/2010−«Πρόγραμμα Καλλικράτης.» και επομένως η
περιοχή αρμοδιότητας του εν θέματι Συνδέσμου είναι
μικρότερη της αντίστοιχης του ενιαίου Δήμου Σάμου,
αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη λύση του Συνδέσμου
με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ) Δυτικής
Σάμου» του Νομού Σάμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω
εκτεθέντα. Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ο
Σύνδεσμος είχε συσταθεί, αναλαμβάνει ο Δήμος Σάμου
Νομού Σάμου.
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.

ΜΙΧΑΛΙΑΣ

ΘΕΟΠΡΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δήμος Σάμου υποκαθιστά
αυτοδίκαια τον καταργούμενο Σύνδεσμο σε όλα τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις, στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την λήξη τους, καθιστά−
μενος έτσι καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες του καταρ−
γουμένου Συνδέσμου συνεχίζονται από τον Δήμο Σάμου.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί
στον καταργούμενο Σύνδεσμο, μεταφέρεται με την ίδια
σχέση εργασίας κατά κατηγορία και κλάδο, σε προ−
σωρινές, συνιστώμενες δια της παρούσης προσωπο−
παγείς θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Σάμου, κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρησης από την Υπηρεσία, ως ακολούθως:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Σάμου, ύψους 434.000,00 €, για το τρέχον έτος
και 868.000,00 € για όλα τα επόμενα, που θα επιβαρύ−
νουν τους κάτωθι κωδικούς των προϋπολογισμών αντι−
στοίχων χρήσεων: 20.6011, 20.6051, 20.6021 και 20.6021.
(Αριθμ. βεβ. Πίστωσης: η από 23−04−2013 αριθμ. βεβ.
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 29 Μαΐου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
(6)
Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στον
Ιωάννη Ζ. Γεωργιλά (Β.Μ. 2282)
Με την υπ’ αριθμ. 2232/2012/4−6−2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε
σύμφωνα με την παρ. ii τομέα Γ υποτομέα β του άρθρου
186 και την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 καθώς

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

επίσης και τα άρ. 29 και 34 του Ν.Δ. 210/1973, χορηγήθηκε
στον Ιωάννη Ζ. Γεωργιλά Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών,
διάρκειας τριών (3) ετών σε χώρο έκτασης 9.773,057
στρεμμάτων, στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσμα−
τος Αδραμερίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας
του Δήμου Λαγκαδά, Μ.Ε. Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ. η οποία
ορίζεται από τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες
που αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. «Θεσσαλονίκη», κλίμακας
1:100.000, με κέντρο χάρτη φ = 40° 45΄ και λ = −0° 45’:
ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Ψ

1

16735.0000

19586.0000

2

19350.0000

19839.7193

3

19350.0000

15721.7196

4

17361.3746

15303.7692

και από εκεί στο αρχικό σημείο.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Α. ΘΑΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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