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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1606
21 Νοεμβρίου2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5386
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/23.1.2002 κοινής υπουργι−
κής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας (νυν Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και Εθνικής Οικονομίας
(νυν Οικονομίας και Οικονομικών) περί συγκρότησης
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER + 2000−2006 όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003,
2058/14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄)
2. Το π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπ.
Γεωργίας.
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Υ1/
10.3.2004 (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004) σχετικά με τη μεταβολή
τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης
των Υπουργείων.
4. Το Π.Δ. 202/2004 (ΦΕΚ 176Α/23.9.2004) με το οποίο
διορίστηκε ο Ε. Μπασιάκος στη θέση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) σχετικά με
τον Οργανισμό του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.
6. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) σχετικά με τη
συγχώνευση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 38243/ΔΙΟΕ 922/28.9.2004 (ΦΕΚ 1496/
Β/6.10.2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για την κατάργηση επιτροπών και ομάδων
εργασίας.
8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών
και Γεωργίας υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 «Σύσταση
Διοικητικού τομέα προγραμματισμού και εφαρμογών
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδι−
κού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/
Β/18.10.2001).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/23.1.2002 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας
(νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και
Εθνικής Οικονομίας (νυν Οικονομίας και Οικονο−
μικών) περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER + 2000−2006 όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003, 2058/
14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές υπουργικές απο−
φάσεις. ....................................................................................................
Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύ−
σεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. ......................
Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους
γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποί−
ηση της Υ.Α. ΔΓ /C 47 /23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998)
«Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύ−
πων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημά−
των και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων
γεωργικών μηχανημάτων» και παύση ισχύος της
Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/00) ....................................
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της
πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του
προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλ−
λευσης Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92»
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 560/134186/
9.12.2004 κοινή υπουργική απόφαση. ............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφα−
σης «Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέ−
ωση στη βάση δεδομένων των συναλλασσομέ−
νων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών
(Μητρώο)» (Β 117), όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα». ...............................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυ−
τής σε μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .........
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Δελέγκου Ανδριάνα του
Σπύρου. ...................................................................................................
Kύρωση μερικής αναμόρφωσης επέκτασης συν/σμού
Μεταλλικού έτους 2001 ............................................................
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9. Την υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων με την οποία διορίζεται στη θέση του Ειδι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης.
10. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 251/Τ/
14.11.2000).
11. Τον Καν. (ΕΚ) 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για
τα Διαρθρωτικά Ταμεία».
12. Την υπ’ αριθμ. Ε(2000) 3405 απόφαση της Επιτρο−
πής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην έγκριση
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 για την
Ελλάδα και ειδικότερα το κεφ. 4, παρ. 3 «Περί Επιτροπής
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος».
13. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρω−
τοβουλίας LEADER+, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. C(2001) 3562/19.11.2001 απόφαση της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. C(2004) 3249/17.8.2004 απόφαση της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις διατάξεις
εφαρμογής, κεφάλαιο 16, αυτού.
14. Την υπ’ αριθμ. 19/23.1.2002 Κοινή απόφαση των
Υπουργών Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων) και Οικονομικών για τη συγκρότηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠ της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER+ 2000−2006 και τις αρ. πρωτ.
1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003, 2058/14.5.2004 και 5081/
1.11.2004 κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες
τροποποιήθηκε αυτή, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 19/23.1.2002 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων) και Εθνικής Οικονομίας περί συγκρότη−
σης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER+ 2000−2006, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις αριθμ. 1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003, 2058/
14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές υπουργικές αποφάσεις,
ως ακολούθως:
Στο σημείο 2Α της παραγράφου Ι προστίθενται:
1. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτού μενών Ενεργειών Ε.Γ.Τ.Π.Ε. − Π.
2. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
& Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Γ.Τ.Π.Ε. − Π.
Στο σημείο 2Γ της παραγράφου Ι διαγράφεται:
1. Εκπρόσωπος του Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου (ΚΕ.
Γ.Υ.) και προστίθεται:
1. Εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισό−
τητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 19/23.1.2002 κοινή απόφαση
των Υπουργών Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων) και Οικονομίας και Οικονομικών, περί συγκρό−
τησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινο−
τικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 2000−2006, όπως έχει
τροποποιηθεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1303/1.11.2002,
4005/31.10.2003, 2058/14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Αριθμ. 320680
(2)
Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων
βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1 Του άρθρου 1, παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/
1983 (Α34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α 70)
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεμα−
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
EURATOM» και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101).
1.2 Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979
(Α280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών
για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελ−
λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συνα−
φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
1.3 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄)
1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄
200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154/1999) και το άρθρο 24
του ν. 2945/01 (Α΄ 223/2001) «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».
1.5 Του ν. 2362/1995 (Α 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.6 Του π.δ. 402/1988 (A 187/1988), «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ1/04 (ΥΒ 513) απόφαση
του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργεί−
ου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
2. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ)
2.1 Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 κοινή υπουργική απόφα−
ση (Β1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης
αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας» όπως
ισχύει κάθε φορά.
2.2 Την υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινή υπουργική από−
φαση (Β1104) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης κανονισμού
οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)−ΝΠΙΔ» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.3 Την υπ’ αριθμ. 422/408583/6914/29.11.2000 κοινή
υπουργική απόφαση (1523 Β) των Υπ. Εθνικής Οικονο−
μίας, Οικονομικών και Γεωργίας περί «Πρόωρης συ−
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νταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου»
όπως ισχύει κάθε φορά.
2.4 Την υπ’ αριθμ. 217838/27.1.2001 κοινή υπουργική από−
φαση περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των
υποβαλλόμενων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων
των δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων
όπως ισχύει κάθε φορά.
2.5 Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή υπουργική
απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης και λοιπά μέτρα σε εκτέλεση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου όπως
ισχύει κάθε φορά.
2.6 Την υπ’ αριθμ. 292464/2005 κοινή υπουργική από−
φαση (Β 1122) περί «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα
εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας
των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυ−
σης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του
Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» και ιδίως το
άρθρο 16 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Τους κανονισμούς
3.1 (ΕΚ) 1782/2003 (κεφάλαιο 12 «Ενισχύσεις βοείου κρέ−
ατος») του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοι−
νής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2019/1993,
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1673/2000, (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
2529/2001» (L270/1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
τον Καν. (ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής και γενικά όπως
ισχύει κάθε φορά.
3.2 (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλα−
πλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολο−
κληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L 414/18) όπως
ισχύει κάθε φορά.
3.3 (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί−
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς.
3.4 (ΕΚ) 1208/1981 του Συμβουλίου περί της θεσπίσεως
κοινοτικής κλίμακος κατατάξεως σφαγίων των χονδρών
βοοειδών.
3.5 (ΕΚ) 1760/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 204/00) «σχετικά με τη θέσπιση συστήμα−
τος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με
βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του
καν. 820/1997 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά
(οι τροποποιητικοί 1082/2003 και 499/2004).
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3.6 (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής (L163/04) «για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1760/00 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα
ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων»
όπως ισχύει κάθε φορά.
3.7 (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου περί «χρηματοδοτή−
σεως της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L160/103) όπως
ισχύει κάθε φορά.
4. Την εισήγηση των υπηρεσιών
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής στον τομέα
των ενισχύσεων βοείου κρέατος, του άρθρου 69 «Προαι−
ρετική εφαρμογή για συγκεκριμένους τύπους γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και παραγωγής ποιότητας», του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 454/2001, (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1254/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ.
2358/1971 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2529/2001» (L270/1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με τον Καν. (ΕΚ) 118/2005 της
Επιτροπής και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας ισχύουν
οι παρακάτω ορισμοί.
2.1 Γεωργός που εκτρέφει βοοειδή. Ο γεωργός, φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών
προσώπων, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στο
έδαφος της Κοινότητας και ο οποίος εκτρέφει βοοειδή
σε μόνιμη ή σε προσωρινή βάση.
2.2 Εκμετάλλευση. Το σύνολο των μονάδων παραγω−
γής τις οποίες διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες
βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδας.
2.3 Ταύρος. Το μη ευνουχισμένο αρσενικό βοοειδές
ηλικίας 9 μηνών και άνω.
2.4 Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών.
Το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοει−
δών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000.
Τα ενώτια, η μηχανογραφημένη βάση δεδομένων για
τα βοοειδή, ο κωδικός αναγνώρισης του ζώου , το δι−
αβατήριο του ζώου, το μητρώο που τηρεί ο κάτοχος
του ζώου είναι αυτά που αναφέρονται στον κανονισμό
(ΕΚ) 1760/2000.
2.5 Προσδιορισμένο βοοειδές. Το βοοειδές που έχει
αναγνωρισθεί μέσω ενωτίων, ατομικού μητρώου και δι−
αβατηρίου (εφόσον έχει γεννηθεί μετά την 1.1.1998) και
έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της εκμετάλλευσης, στο
αρμόδιο Αγροτικό κτηνιατρείο και στη μηχανογραφική
Κτηνιατρική βάση δεδομένων.
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Άρθρο 3
Ύψος Ενίσχυσης − Δικαιούχοι και όροι
Επιλεξιμότητας

3.1 Δικαιούχοι−Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι είναι γεωργοί οι οποίοι δηλώνουν συμμε−
τοχή στο καθεστώς, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του
έτους ενίσχυσης τουλάχιστον 20 μοσχάρια, αρσενικά
και θηλυκά, και κατά την πρώτη εφαρμογή ήτοι το 2006
τουλάχιστον 15 μοσχάρια και τα οποία παράγουν σφά−
για καλής ποιότητας.
Ως σφάγια καλής ποιότητας νοούνται οι ταύροι των
οποίων το σφάγιο, σε σφάγιο αναφοράς, είναι τουλά−
χιστον 300 κιλά και κατατάσσονται στην κατηγορία
Α και τουλάχιστον στην ποιότητα R+3 της κοινοτικής
κλίμακας ταξινόμησης SEUROP. Κατ’ εξαίρεση για τον
1o και 2ο χρόνο εφαρμογής με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να πριμοδο−
τούνται και σφάγια κατηγορίας R3 καθώς και με βάρος
τουλάχιστο 240 κιλά για τον 1ο χρόνο και τουλάχιστον
280 κιλά για τον 2ο χρόνο.
3.2 Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται έως 200 Ευρώ, ανά
σφάγιο ταύρου καλής ποιότητας, κατ’ έτος που έχει
γεννηθεί και εκτραφεί μέχρι τη σφαγή του στην εκ−
μετάλλευση του δικαιούχου και ταξινομείται σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3.1, στην
κατηγορία Α και είναι τουλάχιστον ποιότητας R+ και
κατηγορίας λίπους 3. Το ακριβές ύψος θα οριστεί μετά
τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων
σφάγιων.
3.3 Βάρος σφάγιου αναφοράς
Το βάρος του σφάγιου των επιλέξιμων ζώων καθο−
ρίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Αγορανομική
Διάταξη Αρ. 2 του 2004 (Α2−795/2004 ΦΕΚ 579 Τεύχος
Β’ της 16.4.2004).
Το εν λόγω βάρος αναγράφεται στη βεβαίωση σφαγής
που εκδίδεται από το σφάγιο.
Άρθρο 4
Διαδικασία Χορήγησης − Δικαιολογητικά
Ο γεωργός που εκτρέφει βοοειδή, δηλώνει, στο έντυπο
της αίτησης της ενιαίας ενίσχυσης την πρόθεση συμ−
μετοχής του στο καθεστώς της ενίσχυσης με βάση την
παρούσα απόφαση.
Τα σφαγεία επίσης υποβάλλουν δήλωση συμμετο−
χής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσας
στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, στη Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης της έδρας του σφαγείου μέχρι 15/12ου του
έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης,
η οποία εγκρίνει και τη συμμετοχή τους στο παρόν
καθεστώς. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίνουν
τα σφαγεία καταρχάς πριν την 1.1.2006 τα οποία θα συμ−
μετάσχουν στο εν λόγω καθεστώς βάσει της ύπαρξης
εγκεκριμένου ταξινομητή ταξινόμησης σφάγιων βοο−
ειδών, και της ηλεκτρονικής καταγραφής των σφαγών
και του βάρους των σφάγιων. Τα εγκεκριμένα για τη
συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς σφαγεία εκδίδουν
βεβαιώσεις σφαγής όπου θα αναγράφεται μεταξύ άλ−
λων το βάρος του σφάγιου (σε σφάγιο αναφοράς) και
η ποιοτική του ταξινόμηση και θα τις διαβιβάζουν στη
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 5
Έλεγχοι και πρακτικά ελέγχων
Οι έλεγχοι είναι διοικητικοί και επιτόπιοι και αφο−
ρούν την εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέ−
ντων στη βεβαίωση σφαγής στοιχείων ή των λοιπών
στοιχείων του γεωργού. Οι έλεγχοι διεξάγονται από
αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της ΝΑ και είναι διοικητικοί και επιτόπιοι
δειγματοληπτικοί.
Οι αιτήσεις και οι έλεγχοι μηχανογραφούνται από τον
φορέα μηχανογράφησης και ελέγχονται από τη Διεύ−
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ με την ισχύουσα
διαδικασία.
Κάθε έλεγχος, διοικητικός και επιτόπιος, απεικονίζεται
σε ένα πρακτικό ελέγχου, το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται από τους ελεγκτές.
Άρθρο 6
Αποτελέσματα των ελέγχων − κυρώσεις
6.1 Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός παρουσίασε
ψευδή στοιχεία στο σφαγείο, απορρίπτεται από το κα−
θεστώς χορήγησης πριμοδότησης κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
6.2 Εφόσον από τη βεβαίωση σφαγής προκύπτει ότι
δεν πληρούνται οι όροι για την χορήγηση πριμοδότησης
για ορισμένα ζώα, τα ζώα αυτά αποκλείονται από την
πριμοδότηση.
6.3 Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τα ζώα
τα οποία δηλώθηκαν για την εν λόγω πριμοδότηση και
οφείλονται στο γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 796/2004.
6.4 Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κοινή
υπουργική απόφαση 324032/2004 (ΦΕΚ 1921 Β΄) που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄)
όπως εκάστοτε ισχύει.
6.5 Εφόσον διαπιστωθεί ότι το σφαγείο χορήγησε
ψευδή βεβαίωση σφαγής συνεπεία βαριάς αμέλειας ή
εκ προθέσεως, αυξάνεται το επίπεδο των ελέγχων και
απευθύνεται έγγραφη σύσταση με προθεσμία συμμόρ−
φωσης και παράλληλα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια
Κτηνιατρική Διεύθυνση της ΝΑ για να προβεί στις δέ−
ουσες κυρώσεις.
6.6 Εφόσον τα ως άνω διαπιστωθούν για δεύτερη
φορά, επιπλέον το εμπλεκόμενο σφαγείο αποκλείεται
για περίοδο ενός έτους από το δικαίωμα συμμετοχής
στο εν λόγω καθεστώς.
Η επιβολή κυρώσεων γίνεται με απόφαση του Διευθυ−
ντού Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ στην οποία αναφέ−
ρεται η αιτιολογία και η οποία κοινοποιείται σε όλους
τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 7
Πληρωμές
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ΟΣΔΕ.
Το συνολικό ποσό, που θα διατεθεί βάσει της συνι−
στώσας του τομέα βοείου κρέατος του Παραρτήματος
VIII Καν. 1782/2003 θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε
περίπτωση υπέρβασης εφαρμόζεται αναλογική περικο−
πή με ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση.
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Άρθρο 8
Γενικά
Το συνημμένο υπόδειγμα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας, καθώς και τα λοιπά έντυπα για την εφαρμογή
της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται
στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το έτος
2006 και τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

-

F
Αριθμ. 13987/Γ11/2253
(3)
Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους γεωρ−
γικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποίηση της Υ.Α.
ΔΓ /C 47 /23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998) «Προϋποθέσεις και
διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων
αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των με−
ταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων» και παύση
ισχύος της Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/00)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 84, 85, 86, 87 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
1999) περί «Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
που αναφέρονται στην ταξινόμηση, απογραφή, τεχνικό
έλεγχο και απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Την υπουργική απόφαση ΔΓ/C47/23.4.1998 (ΦΕΚ 487/
21.5.1998) «προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των

τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημάτων
και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων γεωργικών
μηχανημάτων» και ειδικότερα της παραγράφου 8, υπο−
παράγραφοι (α) και (δ) αυτής.
4. Την Υπουργική απόφαση 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/
Β/2000) «Τροποποίηση της ΔΓ/C 47 /23.4.1998 ΦΕΚ 487/
21.5.1998 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας».
5. Τις περιορισμένες δυνατότητες εφοδιασμού με δια−
τάξεις προστασίας των ελκυστήρων παλαιάς τεχνολο−
γίας λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τις αντίστοιχες
κατασκευαστικές βιομηχανίες για την κατασκευή τέ−
τοιων συστημάτων (εσωτερικών ή εξωτερικών) και την
ανάγκη παράτασης του μέτρου μη υποχρεωτικού εφοδι−
ασμού με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου.
6. Την ανάγκη παύσης ισχύος των παραγράφων 1 και
2 της Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/2000), αποφασί−
ζουμε:
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 8 υποπαραγράφους
(α) και (δ) της απόφασης ΔΓ/ C 47/ 23.4.1998 (ΦΕΚ 487/
Β/1998) ως ακολούθως:
α) Καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη επί των γεωργι−
κών ή δασικών ελκυστήρων διατάξεων προστασίας ένα−
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ντι ανατροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οδηγία
της Ε.Ε. με αριθμό 74/150/ΕΟΚ (L84/28.3.1974) όπως αντι−
καταστάθηκε με την 2003/37/ΕΚ (L171/9.7.2003), στις επι−
μέρους οδηγίες 77/536/ΕΟΚ (L220/29.8.1977), 79/622/EOK
(L179/17.7.1979), 86/298/ΕΟΚ (L186/86), 87/402/ΕΟΚ (L220/
87), τα παραρτήματά τους και τις τροποποιήσεις αυτών
οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία
με τις κοινή υπουργική απόφαση 259987/1.6.1984 (ΦΕΚ
377/Β/1984), 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 1198/Β/2005),
290422/ 15.9.1988 (ΦΕΚ 696/Β/1988) και 290542/18.11.1988
(ΦΕΚ 872/Β/1988).
β) Οι γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες που έχουν απο−
γραφεί ή κυκλοφορούν με την Ειδική Άδεια Προσωρινής
Κυκλοφορίας ή με το Δελτίο Ταξινόμησης τα οποία
έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ της Υ.Α. 9053/24.1.2000
(ΦΕΚ 99/Β/00) και δεν είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις
προστασίας εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως
μέχρι 31.12.2010 εφοδιαστούν με εγκεκριμένες διατάξεις
προστασίας.
2. Αντικαθιστούμε την ένδειξη της υποπαραγράφου
(ε) της παραγράφου 8 της απόφασης ΔΓ/ C 47/ 23.4.98
(ΦΕΚ 487/Β/1998) με την ένδειξη (γ).
3. Καταργούμε την παράγραφο 6 της Υ.Α. ΔΓ/ C 47/
23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998).
4. Παύει η ισχύς της 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/2000)
«τροποποίηση της ΔΓ/ C47/23.4.1998 (ΦΕΚ 487/Β/
21.5.1998)».
5. Κατά τα λοιπά η απόφαση ΔΓ/ C47/23.4.1998 (ΦΕΚ
487/Β/ 21.5.1998) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 140044
(4)
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της πε−
νταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του προ−
γράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης
Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92» που συγκρο−
τήθηκε με την υπ’ αριθμ. 560/134186/9.12.2004 κοινή
υπουργική απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ υπ’ αριθμ. 560/134186/9.12.2004 Κοινή από−
φαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύσταση και
συγκρότηση πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγ−
χου του προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλ−
λευσης Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92» καθώς
και τοπικών επιτροπών από τους Γενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών στους Νομούς που εφαρμόζεται το
πρόγραμμα» και ιδιαιτέρως το άρθρο 4 η τελευταία
παράγραφος του οποίου αναφέρει: «Όλα τα πρακτικά
για όλες τις εξετασθείσες εκτάσεις πρέπει να έχουν
κατατεθεί εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εν
λόγω προθεσμίας δυναμένης να παραταθεί με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

2. Την υπ’ υπ’ αριθμ. 134179/12.5.2005 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με
την οποία παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης του
έργου της εν θέματι επιτροπής ως τις 31.10.2005.
3. Το υπ’ υπ’ αριθμ. 1378/27.7.2005 έγγραφο της εν
θέματι Επιτροπής στο οποίο η Επιτροπή ζητά να πα−
ραταθεί η λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι τις 30
Νοεμβρίου 2005.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε τη λειτουργία της πενταμελούς Κε−
ντρικής Επιτροπής Ελέγχου του προγράμματος «Μακρο−
χρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών» μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου 2005.
Κατά την ημερομηνία αυτή η εν λόγω Επιτροπή οφεί−
λει να έχει ολοκληρώσει το έργο της ήτοι να έχει κα−
ταθέσει στη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος όλα τα πρακτικά για όλες τις εκτάσεις
που οφείλει να ελέγξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 313925
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασης
«Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη
βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον το−
μέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)» (Β 117),
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154).
β) 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 π.δ. 326/1998 «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπω−
ροκηπευτικών» (Α 221), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
298/2000 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 326/1998
«Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (Α 221)»
(Α 240).
3. Την υπ’ αριθμ. 257543/31.7.2003 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Γεωργίας
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/
2001 της Επιτροπής των ΕΚ «σχετικά με τους ελέγχους
τήρησης των προδιαγραφών εμπορίου που εφαρμόζο−
νται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών»» (Β 1122),
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασή μας (Β 117),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, τροποποιείται
ως εξής:
α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
μόνου της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασης του
Υφυπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 293447/4.8.2005 (Β 1131) όμοια απόφαση, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«γ) Για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς σε τριακόσια
(300) ευρώ. Εξαιρούνται οι έμποροι των λαϊκών αγορών
(ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα), καθώς και
οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (οπωροπωλεία), οι
οποίες έχουν έδρα σε χωριά ή κωμοπόλεις κάτω των
πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, για τους οποίους η
εγγραφή γίνεται χωρίς την καταβολή παραβόλου».
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
μόνου της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασης του
Υφυπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. οικ. 293413/27.7.2005 (Β 1094) όμοια απόφαση,
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Για τους παραγωγούς η εγγραφή γίνεται χωρίς
την καταβολή παραβόλου».
2. Οι υπ’ αριθμ. α) 293447/4.8.2005 (Β 1131) και β) 293413/
27.7.2005 (Β 1094) αποφάσεις καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 64328
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυτής
σε μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
297/τ. Α/23.12.2003.
δ) Την υπ’ αριθμ. οικ2/7093/0022/ΦΕΚ 215/ΤΒ/5.2.2004
Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσω−
πικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχο−
λείται στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α».
ε) Τις έκτακτες ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσι−
ών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
προέκυψαν από τη γρίπη των πουλερικών και πρέπει
να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας κατά το έτος 2005.
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στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη ΕΥΡΩ 28.350,00 η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ.
& Δασών, Φ. 110, και Κ.Α.Ε. 0261, αποφασίζουμε:
1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απα−
σχόλησης για το έτος 2005 σε 4.500. Η συγκρότηση
συνεργείου θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή της
κάθε Υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα ενός μηνός
πριν τη δημοσίευση της παρούσης έως 31.12.2005 και
μέχρι 60 ώρες κατά μήνα ανά υπάλληλο.
Σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του
Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών.
Για τους υπαλλήλους Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα
των: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Κέντρο
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσ/νίκης, Σ.Υ.Κ.Ε. Θεσ/νίκης,
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής, Σ.Υ.ΚΕ. Πέπλου,
Σ.Υ.Κ.Ε. Ορμένιου, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων,
Σ.Υ.Κ.Ε. Κακαβιάς, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών και
Σ.Υ.Κ.Ε. Προμαχώνα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν από την εντατικοποίηση των
ελέγχων, από τις ανωτέρω υπηρεσίες, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί και να αποτραπεί πιθανή εισβολή του ιού
της γρίπης των πουλερικών σύνολο ωρών υπερωριακής
εργασίας 4.500 συνολικής δαπάνης 28.350,00 ΕΥΡΩ, για
45 υπαλλήλους σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπ/
σμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, Φ. 110, ΚΑΕ 0261.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα κατανεμηθεί κατά
υπηρεσιακή μονάδα και ανάλογα με τις ανάγκες αυ−
τής, ο αριθμός των ωρών της υπερωριακής εργασίας,
ο αριθμός των υπαλλήλων καθώς και οι αντίστοιχες
πιστώσεις.
3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, δικαιούται την ανωτέρω υπερωριακή
αποζημίωση ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουρ−
γείου Εργασίας.
4. Η παραπάνω απογευματινή υπερωριακή απασχόλη−
ση θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδο−
μάδας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι
22ας ώρας και η νυκτερινή και αργιών από 22.00 μ.μ. − 6
π.μ. και 6.00 π.μ. − 22.00 μ.μ. αντίστοιχα. Υπεύθυνοι για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής
προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι
οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων στα οποία ανήκουν οι
απασχολούμενοι υπάλληλοι.
5. Συμμετοχή στις ανωτέρω υπερωρίας δεν θα έχουν
όσοι υπάλληλοι λαμβάνουν το ίδιο χρονικό διάστημα
πρόσθετες αμοιβές, τεχνικές βοήθειες ή υπερωρίες από
άλλα προγράμματα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(7)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Δελέγκου Ανδριάνα του Σπύρου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 8612/2005 απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας χορηγείται στην κοινωνική λειτουργό Δελέγκου
Ανδριάννα του Σπύρου, κάτοικο Πατρών, άδειας ασκή−
σεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθ. 3278
(8)
Kύρωση μερικής αναμόρφωσης επέκτασης συν/σμού
Μεταλλικού έτους 2001.

Το άρθρο 191 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 25 του ν.δ. 3958/1959.
Το από 22.6.2005 πρακτικό της Επιτροπής Οριστικών
Διανομών με το οποίο αναμορφώνεται μερικά η επέ−
κταση του Συν/σμού Μεταλλικού έτους 2001 ως προς
ορισμένα ΟΤ και εκτάσεις ορισμένων οικοπέδων, απο−
φασίζουμε:
Κυρώνουμε την μερική αναμόρφωση της επέκτασης
του Συν/σμού Μεταλλικού έτους 2001, όπως διαμορφώ−
θηκε με το από 22.6.2005 πρακτικό της ΕΟΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 20 Οκτωβρίου 2005

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 3 § 1 & 2 του ν. 2218/1994.

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

