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Το παρόν Φ.Ε.Κ. επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 52546/16.12.2011 από−
φασης σχετικά με τη Σύσταση Ειδικού Διαβαθμι−
δικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών απο−
βλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.
1
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 266355/
11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από
τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατη−
γική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον
τομέα των οπωροκηπευτικών....................................................
2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247771/04−03−2010 Υπουργι−
κής απόφασης «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου»......... 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320858/4−08−2009 υπουρ−
γικής απόφασης περί «Λεπτομερειών εφαρμογής
της υπ’ αριθμ. 266342/12−02−09 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματι−
κά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
1234/07 του Συμβουλίου και 867/08 της Επιτροπής
όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέ−
ων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρη−
ματοδότησή τους». .......................................................................... 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 1314/45612/
12.04.2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1411/30.04.2012 (τ. Β΄). ...................................................................... 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.17550
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 52546/16.12.2011 απόφα−
σης σχετικά με τη Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτη» (A΄87), όπως
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 55 του Ν. 3979/2011 (A΄ 138)
και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (A΄85).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 «Τροπο−
ποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων... και άλλες διατά−
ξεις» (A΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο
2 του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (A΄85).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ.1 του Ν. 3979/2011
(A΄ 138)
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90
του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2008 (A΄ 98).
5. Την υπ’ αριθμ. 13187/04.04.2012 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄ 1049).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδι−
κές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (A΄42).
7. Τη με αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Περιβάλλο−
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και
Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα
και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνι−
κός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄
1909).
8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής με αριθμό πρωτ.
2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά
με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και
την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)» (Β΄83).
9. Τη με αριθμό 52546/2011 απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπο−
λιτική περιφέρεια Αττικής» (Β΄2854).
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το β’ εδάφιο του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. οικ.
52546/2011 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών
«Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη δι−
αχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική πε−
ριφέρεια Αττικής» (Β΄2854) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω ελεγκτές ορίζονται με απόφαση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής του συνδέσμου, εντός ενός (1) μηνός
από τη συγκρότησή της».
2. Ο τίτλος του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«Έναρξη λειτουργίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.− Χρονική διάρ−
κεια».
3. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 7
προστίθεται πέμπτο εδάφιο, ως εξής:
«Η διάρκεια του συνδέσμου ορίζεται σε τριάντα χρόνια
από την έναρξη λειτουργίας του».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’
αριθμ. οικ. 52546/2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική
περιφέρεια Αττικής» (Β΄2854).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1814/52564
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 266355/11−
02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄ /2009) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική
για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον το−
μέα των οπωροκηπευτικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄101).

γ) 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) και του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2469/97
(Α΄38).
δ) Του Π.Δ. 110/2011 «περί διορισμού Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243/11−11−2011)
ε) Την υπ’ αριθμ. 131/20388/20−2−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέ−
γκα». (ΦΕΚ 393/Β/21−2−2012).
στ) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομι−
κών» (Α΄62).
ζ) Του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργού» (Α΄ 47).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:
α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δια−
τάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου.
β) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς
των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωρο−
κηπευτικών» (EE L157 της 15.6.2011).
3. Την υπ’ αριθμ. 2006/595/ΕΚ απόφαση της 04/08/06
της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου
περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση
από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου
«Σύγκλιση» για την περίοδο 2007−2013.
4. Την υπ’ αριθμ. 356007/5−11−1997 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επι−
χειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών
οπωροκηπευτικών»
5. Την υπ’ αριθμ. 266355/11.01.09 (ΦΕΚ Β 594/09) Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για
βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των
οπωροκηπευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το Παράρτημα 4 «Κριτήρια αναγνώρισης» τροποποι−
είται σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα 4.
Άρθρο 2
Τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί
μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012, εξακολουθούν να εφαρ−
μόζονται έως την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων
έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 266355/11.2.2009 πρωτ.
κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 1807/52350
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247771/04−03−2010 Υπουργι−
κής απόφασης «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 992/79 «Περί
οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (A΄ 280).
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (A΄ 98).
γ) της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν.Δ. 243/69 «Περί
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» (A΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/76
(A΄ 230) «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και
καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/69».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16−11−2007)
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγο−
ρών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα («Eνιαίος κανονισμός ΚΟA΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού.
β) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30−6−2008)
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές
με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους
ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα», όπως αυτός κάθε
φορά ισχύει.
γ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής «για τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του
Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις
υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων
για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά
έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που
πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» όπως
κάθε φορά ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 361896/2−10−1987 απόφαση των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανο−
νισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου» (Β΄566).
4. Την υπ’ αριθμ. 258676/29−09−2003 Κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

− Γεωργίας «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πι−
στοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού
της αμπέλου» (Β΄ 1517), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 282465/18−8−2006
ομοιά της (Β΄ 1412).
5. Την υπ’ αριθμ. 396943/09−11−1992 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Εγ−
γραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποι−
κιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (Β΄684), όπως
συμπληρώθηκε με υπ’ αριθμ. 290779/13−3−1997 απόφαση
Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 193/Β/1997 ).
6. Την υπ’ αριθμ. 243618/10−01−2006 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός
κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αμπέλου και διαδικα−
σία ταξινόμησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια» όπως
ισχύει κάθε φορά. (Β΄105).
7. Την υπ’ αριθμ. 286839/02−04−2009 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινο−
ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» (Β΄655).
8. Τα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας και των φορέων του κλάδου και τη
σύμφωνη γνώμη της ομάδας εργασίας που συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 94/12595/1−2−2012 Υπουργική απόφα−
ση.
9. Την υπ’ αριθμ. 131/20388/20−02−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα»
(Β΄ 393).
10. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1) To πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«H ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
στην κατηγορία των συνιστώμενων, επιτρεπόμενων και
προσωρινά επιτρεπομένων αναγράφεται στο συνημ−
μένο Παράρτημα Ι, Τίτλος Ι και οι ποικιλίες για ειδική
χρήση περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι,
Τίτλος ΙΙ»
2) O Τίτλος ΙΙ και ο Τίτλος ΙV του Παραρτήματος Ι
καταργούνται και ο Τίτλος ΙΙΙ αναριθμείται σε Τίτλο ΙΙ.
3) Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης
B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί
(Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, επειδή δύναται να καλλιερ−
γηθούν και ως επιτραπέζιες σε όλη τη χώρα, εάν καλ−
λιεργούνται ως οινοποιήσιμες, τότε τα αμπελοτεμάχια
αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται στο Αμπελουργικό
Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης
ποικιλίας.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 1804/52282
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320858/4−08−2009 υπουργι−
κής απόφασης περί «Λεπτομερειών εφαρμογής της
υπ’ αριθμ. 266342/12−02−09 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβου−
λίου και 867/08 της Επιτροπής όσον αφορά τις ορ−
γανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμ−
ματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
1.1. Της υπ’ αριθμ. 266342/12−02−09 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου
και 867/08 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις
ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας
και τη χρηματοδότηση τους» όπως ισχύει.
1.2 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» (A΄ 98).
1.3 Του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (A΄280).
1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄200),
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/99 (Α΄154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(A΄223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής
Δραστηριότητας».
1.5 Της υπ’ αριθμ. 379286/2001 απόφασης του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμών».
1.6 Της υπ’ αριθμ. 222700/15−02−02 (Β΄215) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Διευθύν−
σεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».
1.7 Της υπ’ αριθμ. 131/20388/20.02.12 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέ−
γκα»
1.8 Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄135).
1.9 Των άρθρων 103 και 125, του Καν(ΕΚ) 1234/07 του
Συμβουλίου, σχετικά με την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα «Ενιαίος κανονισμός ΚΟA».
1.10 Του Καν.(ΕΚ) 867/08 της Επιτροπής για τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής του καν (ΕΚ)1234/2007 του Συμβου−
λίου, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων,
τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότη−
ση τους (L 237), όπως ισχύει.
1.11 Του κανονισμού περί διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ−
Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λο−
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γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
(Β΄1470)
1.12 Του κανονισμού περί οργανωτικής διάρθρωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ−ΝΠΙΔ) (Β΄ 1104).
2. Την υπ’ αριθμ. 30487/22.03.12 γνώμη του Τμήματος
Προγραμμάτων Ενισχύσεων Φορέων της Δ/νσης Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Την εισήγηση του Τμήματος Ελαίας της Διεύθυνσης
ΠΑΠ−Δενροκηπευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 320856/4−08−2009 υπουργική απόφαση
τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
«Με την παρούσα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ−
μογής της υπ’ αριθμ. 266342/12−02−09 κοινή υπουργική
απόφαση όπως ισχύει για τα τριετή προγράμματα εργα−
σίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) που
υλοποιούνται στο χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου
2012 έως και την 31η Μαρτίου 2015.»
2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής :
− Το σημείο 1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο :
«1.3 Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων
υποβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του
ετήσιου προγράμματος και μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε
έτους υλοποίησης, με εξαίρεση τις είκοσι (20) ημερο−
λογιακές ημέρες που προηγούνται της καταληκτικής
ημερομηνίας για την απορρόφηση της πρώτης δόσης
προκαταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη της
σύμβασης αποκλείεται από την χρηματοδότηση.»
− Η παράγραφος 2 και τα σημεία 2.1. και 2.3. αντικα−
θίστανται ως εξής:
«2. Οι ως άνω συμβάσεις ανάλογα με τη διάρκεια υλο−
ποίησης της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος
και για τη χρονική περίοδο αναφοράς από 01/04/2012
έως 31/03/2015 πρέπει να περιλαμβάνουν:
2.1 το αντικείμενο του έργου, με σαφή αναφορά στην
κατηγορία της δαπάνης (πάγια ή παροχή υπηρεσιών) και
χωρίς αποκλίσεις από το περιεχόμενο των παραδοτέων
για την κάθε δράση του εγκεκριμένου προγράμματος
και των ενδεχομένων εγκεκριμένων τροποποιήσεων αυ−
τού από το ΥΠΑΑΤ, καθώς και περιγραφή των ποσοτικών
και ποιοτικών δεικτών. 2.3 το ετήσιο σχέδιο καταβολών
της αμοιβής των αναδόχων για την περίοδο από την
1ηΑπριλίου τρέχοντος έτους έως την 31η Μαρτίου του
επόμενου έτους, με σαφή αναφορά στα παραδοτέα
(πάγια ή εργασίες παροχής υπηρεσιών) που αφορούν
στο ποσό της κάθε πληρωμής.»
− Το σημείο 5.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.1 της αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ για την κατακύρωση του έργου
και τον τρόπο επιλογής του αναδόχου (ανάλυση των
διαδικασιών στις οποίες προέβη το Δ.Σ. για την ανάθεση
του έργου οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού τους),
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συνοδευόμενη τουλάχιστον από δύο προσφορές των
υποψηφίων αναδόχων.»
3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
−Το σημείο 1.1. αντικαθίσταται ως εξής:
«1.1 Η χρηματοδότηση των ενεργειών του προγράμ−
ματος της Ο.Ε.Φ., οι πληρωμές οδοιπορικών, οι αγορές
αναλώσιμων υλικών, οι δαπάνες υπεργολαβίας και λοι−
πές δαπάνες, πραγματοποιούνται μόνο μέσω του ειδικού
λογαριασμού, που τηρείται ανά έτος για το πρόγραμμα
και αναφέρεται στην αίτηση της A΄ δόσης προκαταβο−
λής, με έκδοση τραπεζικών επιταγών στο όνομα του
δικαιούχου ή με απευθείας πίστωση του λογαριασμού
των δικαιούχων με το δικαιούμενο ποσό.
Σε περίπτωση αλλαγής του ειδικού λογαριασμού, με
την υποβολή της αίτησης για την β΄ δόση προκαταβολής
ή της αίτησης για την εξόφληση, απαιτείται η προ−
σκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το πιστωτικό ίδρυμα
για το κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού και σε
αντίθετη περίπτωση βεβαίωσης ότι ο ειδικός λογαρια−
σμός είναι ενεργός.»
− Το σημείο 2.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.4 Τα αγορασθέντα υλικά εξοπλισμού ή οι εγκατα−
στάσεις που αποκτώνται στα πλαίσια υλοποίησης της
παρούσας καθώς και όλα τα έντυπα (μελέτες, εγχειρίδια
κ.λπ.) που παραδίδονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή από τις Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια των συμβάσεων υλο−
ποίησης των προγραμμάτων τους υποχρεωτικά φέρουν
σε εμφανές σημείο, μη αφαιρούμενη ειδική ετικέτα, στην
οποία αναγράφονται ευανάγνωστα τα εξής: «Πρόγραμ−
μα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε− καν.(ΕΚ) 867/08 − δράση
... του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμ.

1474/40225/30.03.12 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων»
− Το σημείο 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.2 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των Ο. Ε.Φ. πρέπει
να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο
και να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
του.»
− Το σημείο 3.5 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.5 Όταν οι Ο.Ε.Φ. υποβάλλουν παραστατικά πληρω−
μής με την υποβολή της αίτησης αποδέσμευσης των
εγγυητικών επιστολών και της αίτησης εξόφλησης, συ−
νυποβάλλουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία πρέπει
να αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία και το ΑΦΜ
των εκδοτών των τιμολογίων.»
−Το σημείο 3.6. αντικαθίστανται ως εξής:
«3.6. Οι καταστάσεις έγκρισης της αποδέσμευσης των
εγγυητικών επιστολών και του υπολοίπου χρηματοδό−
τησης συνοδεύοντα, από εξοφλημένα πρωτότυπα παρα−
στατικά δαπανών (καθαρή αξία και Φ.Π.Α.) της A΄ και β’
δόσης και του υπολοίπου χρηματοδότησης αντιστοίχως.
Στις περιπτώσεις που οι Ο.Ε.Φ. υποχρεούνται να τηρούν
τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στο αρχείο τους,
οι καταστάσεις έγκρισης συνοδεύονται από θεωρημένα
αντίγραφα αυτών.»
4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
Τα υποδείγματα Ι, II, III, IV, τροποποιούνται σύμφωνα
με τα συνημμένα υποδείγματα στην παρούσα και προ−
στίθεται νέο υπόδειγμα XI.
Τα Υποδείγματα Ι έως XI τα οποία προσαρτώνται
στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέ−
ρος αυτής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 320856/04−08−2009
Υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αριθμ. 1314/45612/12.04.2012 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1411/30.04.2012 (τ. Β΄) στις σελίδες
1 και 2 στα «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:»
διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 (A΄ 280)
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (A΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου
6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (A΄ 70) και το
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου
1892/1990 (A΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.
γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (A΄ 200),
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄154/99) και το άρθρο 24 του
Ν. 2945/01 (Α΄223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του Ν. 3147/2003 (Α΄135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής
γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκα−
θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (A΄ 98).
ε) Την υπ’ αριθμ. 262385/21−4−2010 (Β΄ 509) απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος
Πολλαπλής Συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και
του Κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου»
στ) Του Π.Δ. 402/88 (A΄ 187), «Περί Οργανισμού του
Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
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ει καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ1/04 (ΥΒ 513) απόφαση
του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργεί−
ου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
ζ) Του Ν. 2362/95 (A΄ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
η) Την υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου
68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» και ιδίως
το Μέτρο 5.
θ) Την υπ’ αριθμ. 267051/13−05−2010 (Β΄ 754) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.
262345/22−03−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.», για τον τομέα
του αιγοπρόβειου κρέατος», όπως ισχύει κάθε φορά.»
στο ορθό:
«α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του νόμου 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (A΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (A΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου
6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (A΄ 70) και το
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου
1892/1990 (A΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.
γ) Του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 «Ρύθμιση θε−
μάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων των απο−
κατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (A΄
135).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (A΄ 98).
ε) του άρθρου 94 του Ν. 2127/93 (Α 48) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2332/95 (Α 181), το άρθρο
30 του Ν. 3147/2003 (Α 135) και το άρθρο 15 του νόμου
3399/2005 (Α 255) περί ίδρυσης του ΕΛΟΓ και όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τρίτο μέρος
του Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (A΄198).
στ) Του άρθρου 18 του Νόμου 3399/2005 (A΄ 255) με το
οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 324032/24−12−2004 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Για
την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (Β΄1921)
και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
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ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003
(τίτλοι Ι & III) και 795/2004, όπως ισχύουν».
ζ) Την υπ’ αριθμ. 394555/23−10−2000 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά.
η) Την υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κα−
νονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» και ιδίως το Μέτρο 5.

θ) Την υπ’ αριθμ. 267051/13−05−2010 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 754)
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.
262345/22−03−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα
του αιγοπρόβειου κρέατος», όπως ισχύει κάθε φορά.»
Επίσης στο θέμα της ανωτέρω απόφασης προστίθεται
η λέξη «πρόσθετης» μετά το «Καθορισμός ύψους» και
πριν την λέξη «ενίσχυσης».
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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