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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/52815/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για κεφά−
λαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε
επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από
το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 2322/12.7.1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/
12.7.1995).

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1624/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄
1432/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42362/
Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) όμοια.
3. Την υπ’ αριθμ. 5322/Α32/8.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1336/
8.7.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
4. Την υπ’ αριθμ. 31221/Β. 1513/8.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351/
10.7.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων
για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκο−
λύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, που επλήγησαν
από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2000/C71/07).
6. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 13/29.7.2008)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τρά−
πεζες για τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης
και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αι−
τωλοακαρνανίας, που επλήγησαν από το σεισμό της
8ης Ιουνίου 2008, αποφασίζουμε:
Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις Τράπεζες για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελμα−
τίες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν, ανε−
ξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης στα διοικητικά
όρια των Δήμων Αροανίας, Βραχναίικων, Δύμης, Κα−
λαβρύτων, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόβρης, Παραλίας,
Πατρέων, Τριταίας, Φαρρών, Ωλένιας και της Κοινότητας
Καλεντζίου του Νομού Αχαΐας, των Δήμων Αμαλιάδας,
Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρα−
σίας, Βώλακος, Γαστούνης, Ιαρδάνου, Κάστρου−Κυλλή−
νης, Λαμπείας, Λασιώνος, Λεχαινών, Πηνείας, Πύργου,
Σκιλλούντος, Τραγανού, Φολόης και Ωλένης του Νομού
Ηλείας, και των Δήμων Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτω−
λικού, Αστακού, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Οινιάδων και
Φυτειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για:
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Α. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν σε επαγγελματίες
και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008 για την αποκατάσταση των ζημιών που
υπέστησαν στον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες
ύλες και τα εμπορεύματα. H εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 100% και μέχρι του
ποσού των € 590.000,00 ανά επιχείρηση ή επαγγελμα−
τία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 31221/
Β.1513/8.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών. Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω
μιας νέας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης πενταετούς
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο
ετών και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκο−
χρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα
της εκταμίευσης ως την 31.12.2010. Η πρώτη δόση θα κα−
ταβληθεί την 30.6.2011 και η τελευταία την 31.12.2013.
Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα είναι το εφαρμο−
ζόμενο από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανειο−
δότησης. Το επιτόκιο αυτό επιδοτείται και ορίζεται σύμ−
φωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 31221/Β.1513/8.7.2008
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιόδου
χάριτος κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.
Σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχόμενων το−
κοχρεολυτικών δόσεων, το ποσό των εν λόγω δόσεων
θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Οι Τράπε−
ζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, θα
πρέπει, αφού περάσει τρίμηνο από τη λήξη της δεύτε−
ρης δόσης, να υποβάλλουν, στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Δ25) – Πανεπιστημίου 37, τα δικαιολογητικά
που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, θα υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύμα−
τα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την
31.10.2008.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν
να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου,
θα πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή τους, να συνυ−
ποβάλλουν υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαιώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοα−
καρνανίας, στις οποίες θα επισυνάπτεται η σχετική έκ−
θεση αυτοψίας, και από τις οποίες θα φαίνεται ότι οι
επιχειρήσεις αυτές, καθώς και οι επαγγελματίες, έχουν
αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές στο μηχανολογικό τους
εξοπλισμό, στις πρώτες ύλες και στα εμπορεύματα.
Στις βεβαιώσεις αυτές θα αναγράφεται το συνολικό
ύψος των ζημιών των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, προκειμένου αυτοί να δανειοδοτηθούν
ισόποσα.
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των μετα−
βολών που σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης της
επιχείρησης από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση από την
εν λόγω Δ.Ο.Υ. ότι είναι εγκατεστημένες και λειτουρ−
γούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στις
ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές την 6.6.2008.
Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, πριν
την εκταμίευση του ποσού του δανείου, υποχρεούνται
να αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. – Τμήμα Δ΄ συ−

γκεντρωτικές καταστάσεις σε δεκαπενθήμερη βάση,
προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από αυτή.
Σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει υποχρεωτικά
να αναφέρονται:
1. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου
δανειολήπτη και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της
αιτήσεως αυτού.
2. Το συνολικό ποσό του δανείου.
3. Το επιτόκιο της συγκεκριμένης δανειοδότησης.
Β. Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε επαγγελματί−
ες και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένα μέλη των
οικείων Επιμελητηρίων μέχρι την 6.6.2008. Η εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 80%
και μέχρι του ποσού των € 88.000,00 ανά επιχείρηση
ή επαγγελματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. 31221/Β.1513/8.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας
αυτοτελούς δανειακής σύμβασης πενταετούς διάρκειας,
συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, και
θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυ−
τικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα της
εκταμίευσης ως την 31.12.2010. Η πρώτη δόση θα κατα−
βληθεί την 30.6.2011 και η τελευταία την 31.12.2013.
Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα είναι το εφαρμο−
ζόμενο από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανειο−
δότησης. Το επιτόκιο αυτό επιδοτείται και ορίζεται σύμ−
φωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 31221/Β.1513/8.7.2008
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιόδου
χάριτος κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.
Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγούνται σε όλες τις επι−
χειρήσεις και επαγγελματίες κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι
35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το
έτος 2007.
Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν
πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το έτος 2007 ή έκα−
ναν έναρξη εργασιών τους από 1.1.2008 έως 6.6.2008 θα
προσδιορίζεται από τις αγορές (όπως αυτές προκύπτουν
από τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., εκτός πα−
γίων και γενικών εξόδων), που πραγματοποίησαν κατά
το Α΄ και Β΄ τρίμηνο του έτους 2008, αναγάγοντάς τις
σε ετήσια βάση, και στο ποσό που θα προκύψει θα
υπολογισθεί μεικτός συντελεστής κέρδους 45%. Για τις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους επαγγελμα−
τίες, θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του
κύκλου εργασιών το σύνολο των εκροών του Α΄ και Β΄
τριμήνου του έτους 2008 (όπως αυτές προκύπτουν από
τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.), οι οποίες θα
ανάγονται σε ετήσια βάση.
Επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έκαναν έναρ−
ξη εργασιών εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους
2007 μπορούν να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού του
ποσού του δανείου για κεφάλαιο κίνησης είτε τον κύκλο
εργασιών του 2007 είτε τον κύκλο εργασιών που θα
υπολογιστεί τεκμαρτά ως ανωτέρω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και
επαγγελματιών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά, θα υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Δ25) – Πανεπιστημίου 37, με καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής αυτών την 28.11.2008.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από το Συμβούλιο Δια−
χείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του
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Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του ν. 3458/2006, ΦΕΚ
Α΄ 94/8.5.2006), πριν την τελική έγκριση για την παρο−
χή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τα
προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
(άρθρα 87 και 88 την Συνθήκης των Ε.Κ.).
Σε περίπτωση μη καταβολής τριών συνεχόμενων το−
κοχρεολυτικών δόσεων που προκύπτουν από τη χο−
ρήγηση των ως άνω δανείων, ολόκληρο το ποσό του
χορηγούμενου δανείου θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό. Οι Τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από
το Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει,
αφού περάσει τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, να
υποβάλλουν, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)
– Πανεπιστημίου 37, τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στη υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δη−
μοσίου, θα λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν
να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου,
θα πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή τους, να συνυπο−
βάλλουν υποχρεωτικά στο Γ.Λ.Κ. (Δ25) – Πανεπιστημίου
37, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ει−
δικό έντυπο του Γ.Λ.Κ. «για την αξιολόγηση της βιωσι−
μότητας των επιχειρήσεων που αιτούνται την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου» (το πεδίο των
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων θα συμπληρώ−
νεται υποχρεωτικά), το οποίο είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof−glk.gr).
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο,
από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής
σε αυτό.
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και όλων των
μεταβολών που σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης
από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ.
ότι είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα
από την έδρα της επιχείρησης, στις οριοθετημένες περι−
οχές την 6.6.2008 (βάσει της υπ’ αριθμ. 5322/Α32/8.7.2008
κοινής υπουργικής απόφασης).
4. Τις δημοσιευθείσες (όπου κατά νόμο απαιτείται)
Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (όσες
επιχειρήσεις τηρούν Βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα
υποβάλλουν τα έντυπα Ε3 της τελευταίας τριετίας (δι−
αχειριστικές περίοδοι 2005 – 2007), ενώ οι επιχειρήσεις
και οι επαγγελματίες, που δεν πραγματοποίησαν πω−
λήσεις κατά το έτος 2007 ή έκαναν έναρξη εργασιών
από 1.1.2008 έως 6.6.2008, θα υποβάλλουν τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ του Α΄ και Β΄ τριμήνου του 2008).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι η
επιχείρηση δεν έχει λάβει δάνειο για κεφάλαιο κίνησης,
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στους επαγγελ−
ματίες και τις επιχειρήσεις των περιοχών της χώρας
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.
Γ. Την κάλυψη του συνόλου των συμβατικών τόκων,
οι οποίοι λογίζονται με βάση το εκάστοτε συμβατικό
επιτόκιο της Τράπεζας και θα προκύψουν από την διετή
αναστολή (με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής δι−
άρκειας των δανείων) της πληρωμής οφειλών που απορ−
ρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 6.6.2008:
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α) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.
και Δ.) στις επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 καθώς και σε
λοιπές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. για πάσης φύσεως επενδύ−
σεις και για κεφάλαια κίνησης,
β) από τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένα μέλη Επιμελη−
τηρίων μέχρι την 6.6.2008.
Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε
ποσοστό 100% επί του συνολικού ποσού των τόκων
της περιόδου αναστολής.
Οι τόκοι της περιόδου αναστολής θα κεφαλαιοποι−
ούνται και θα καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου
αναστολής, μαζί με την αναστελλόμενη δόση του δα−
νείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων της ως άνω περί−
πτωσης α) (δάνεια από το Τ.Π. και Δ.) θα υποβάλλο−
νται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 31221/
Β.1513/8.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, σε αυτό, με καταληκτική ημερομηνία υπο−
βολής αυτών την 31.10.2008. Στις αιτήσεις θα αναφέρε−
ται ρητά ότι ο σκοπός του αιτούμενου προς αναστολή
δανείου ήταν η χρηματοδότηση πάσης φύσεως επεν−
δύσεων ή λήψη κεφαλαίων κίνησης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων της ως άνω περί−
πτωσης β) (δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα), μαζί με όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα
Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία υπάρχουν την 6.6.2008
οι οφειλές, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών
την 31.10.2008.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες (περίπτωση β)
που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του παρό−
ντος κεφαλαίου, θα πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή
τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά στα Πιστωτικά
Ιδρύματα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο,
από το οποίο να προκύπτει σαφώς η ημερομηνία εγ−
γραφής σε αυτό.
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των μετα−
βολών που σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης της
επιχείρησης από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση από την
εν λόγω Δ.Ο.Υ. ότι είναι εγκατεστημένες και λειτουρ−
γούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στις
ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές την 6.6.2008.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το Τ.Π. και Δ., σε κεντρικό
επίπεδο, και προκειμένου να είναι ισχυρή η εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου, υποχρεούνται να αποστέλλουν
στην 25η Δ/νση του Γ.Λ.Κ. συγκεντρωτικές καταστάσεις
σε μηνιαία βάση (άπαξ για κάθε δανειολήπτη) και στις
οποίες πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι:
1. Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολή−
πτη και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως
αυτού.
2. Το ακριβές ποσό του συνόλου των συμβατικών τό−
κων της διετούς περιόδου αναστολής, που προέρχο−
νται από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 6.6.2008, όπως
αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της περιόδου
αναστολής .
3. Το με ημερομηνία 6.6.2008 υπόλοιπο οφειλών ανά
δανειακή σύμβαση.
4. Το συμβατικό επιτόκιο ανά δανειακή σύμβαση.
Σε περίπτωση μη πληρωμής των ως άνω τόκων κατά
τη λήξη της περιόδου αναστολής, και μετά το πέρας
τριών μηνών από αυτή, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τ.Π. και Δ. δικαιούνται να ζητήσουν από το Δημόσιο
(Γ.Λ.Κ. Δ25 – Τμήμα Δ΄) την εξόφληση των απαιτήσεών
τους, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ.
478/0025/4.1.2006 υπουργική απόφαση δικαιολογητικά,
καθώς και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά που
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερό−
μενους με την κατάθεση της σχετικής αίτησης στα
πιστωτικά ιδρύματα.
Οι δανείστριες Τράπεζες, για τις περιπτώσεις των
Κεφαλαίων Α. και Β., υποχρεούνται να υποβάλλουν στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ.25−Δ΄:
Α. Κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην
οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον
προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Κωδικός Τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επώνυμο δανειολήπτη
5. Όνομα δανειολήπτη
6. Α.Φ.Μ δανειολήπτη
7. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
8. Δ.Ο.Υ. Όνομα
9. Αρχική κοινή υπουργική απόφαση
10. Ημερομηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφα−
σης
11. Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση
12. Ημερομηνία τροποποιητικής κοινής υπουργικής
απόφασης
13. Απόφαση εγγύησης
14. Ημερομηνία απόφασης
15. Αριθμός σύμβασης
16. Ημερομηνία σύμβασης
17. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
18. Ημερομηνία εκταμίευσης
19. Ποσό εκταμίευσης
20. Ποσοστό εγγυημένου δανείου
21. Διάρκεια δανείου
22. Συνολικός αριθμός δόσεων
23. Είδος προσωπικών εγγυήσεων (μόνο για τις περι−
πτώσεις του Κεφαλαίου Β΄)
Β. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση
στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα,
των εν λόγω δανείων κατά Υπουργική απόφαση και
απόφαση εγγύησης.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαί−
ων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25).
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δεν δύναται να
προσδιορισθεί, και θα βαρύνει τον εκτός προϋπολο−
γισμού ειδικό λογαριασμό GR1301000230000000002
340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25− «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρημα−
τοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού
Δημοσίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αριθμ. 70189 β/Β2
(2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ 2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
5. Το υπ’ αριθμ. 2722/26.5.2008 έγγραφο του Παντείου
Παν/μίου καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού της
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση
16/11.1.2008) από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση
εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του
Ιδρύματος αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. 1282/15.4.2008 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί−
ας (Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών/ Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας).
7. Το γεγονός ότι για το έτος 2008 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Παντείου
Παν/μιου συνολικού ύψους τριακοσίων είκοσι χιλιάδων
(320.000,00) Ευρώ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
απασχόλησης.
8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού έτους 2008 του Παντείου Παν/μιου σε πενήντα
πέντε (55) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν
εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο για το
χρονικό διάστημα από 1.4.2008 έως 30.9.2008.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 34.000,00 Ευρώ
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του Παντείου Παν/μιου, μη επιτρεπομέ−
νης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 70189/Β2
(3)
Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού του
Παντείου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ 2003».
3. Το υπ’ αριθμ. 2722/26.5.2008 έγγραφο του Παντείου
Παν/μίου καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού της
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση
16/11.1.2008) από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση
εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του
Ιδρύματος αυτού.
4. Το γεγονός ότι για το έτος 2008 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Παντείου
Παν/μίου συνολικού ύψους τριακοσίων είκοσι χιλιάδων
(320.000,00) ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής απασχόλησης.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, σε ενενήντα ένα (91) μονίμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Παντείου Παν/μίου για το χρονικό δι−
άστημα από 1.5.2008 έως 31.12.2008.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους διακοσίων οκτώ
χιλιάδων (208.000,00) Ευρώ δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για
την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
Παντείου Παν/μίου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Αριθμ. 70189 α/Β2
(4)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/
2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
5. Το υπ’ αριθμ. 2722/26.5.2008 έγγραφο του Παντείου
Παν/μίου καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού της
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση
33/15.5.2008) από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση
εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του
Ιδρύματος αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. 1913/12.6.2008 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί−
ας (Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών/Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλλιθέας).
7. Το γεγονός ότι για το έτος 2008 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Παντείου
Παν/μιου συνολικού ύψους τριακοσίων είκοσι χιλιάδων
(320.000,00) Ευρώ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
απασχόλησης.
8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπο−
λογισμού έτους 2008 του Παντείου Παν/μιου σε επτά
(7) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν εκατόν
είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο για το β΄ εξάμηνο
του 2008.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 5.600,00 Ευρώ
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του Παν/μίου Θράκης, μη επιτρεπομέ−
νης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 320079
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 316847/
29.11.2004 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋ−
ποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, «Τοπικός Οί−
νος Τυρνάβου», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
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 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς, όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτρα−
πέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 316847/
29.11.2004, απόφασή μας «περί καθορισμού προϋπο−
θέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, Τοπικός Οίνος
Τυρνάβου».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού,, αποφασίζουμε:
1. Η ένδειξη «Τοπικός Οίνος Τυρνάβου» μπορεί να χρη−
σιμοποιηθεί για την περιγραφή λευκών, ερυθρών και
ερυθρωπών επιτραπέζιων οίνων, που παράγονται από
σταφύλια αμπελώνων, που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια των Δ.Δ. Τυρνάβου, Αργυροπουλίου, Δαμασίου του
Δ. Τυρνάβου και των Δ.Δ. Αμπελώνα, Βρυοτόπου, Δελε−
ρίων και Ροδιάς του Δ. Αμπελώνα του Νομού Λάρισας
και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός, ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος επιτραπέ−
ζιος οίνος.

α. παράγεται από τις ποικιλίες Ντεμπίνα, Μοσχάτο
Αμβούργου, Ροδίτης, Σαββατιανό, Chardonnay, Sauvignon
blanc σε οποιοδήποτε ποσοστό και Maccabeau, Μπα−
τίκι και Ugni blanc μεμονωμένα ή συνολικά σε ποσοστό
μέχρι 30%.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
επιτραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Λημνιό, Λημνιώνα,
Μοσχάτο Αμβούργου, Cabernet Sauvignon, Grenache
rouge, Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό συμ−
μετοχής.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
μέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών, είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10.5% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος επιτρα−
πέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου,
Λημνιό, Ροδίτης, Λημνιώνα, Cabernet Sauvignon, Grenache
rouge, Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να
είναι μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11% Vol.
Δ. Ημιαφρώδης ερυθρωπός ξηρός και ημίξηρος επι−
τραπέζιος οίνος.
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α. Παράγεται από τις ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου,
Λημνιό, Ροδίτης, Λημνιώνα, Cabernet Sauvignon, Grenache
rouge, Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να
είναι μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή
υπουργική απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΤΥ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οί−
νος Τυρνάβου» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπε−
λοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα απόφαση.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στην επισήμανση και
στην συσκευασία του ανωτέρω οίνου, όπως αυτές ορί−
ζονται με το Παράρτημα VII του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1493/1999 του
Συμβουλίου, του ονόματος της ποικιλίας Chardonnay,
διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 19 και το Πα−
ράρτημα II του Καν. (ΕΚ) 753/2002.
6. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η
υπ’ αριθμ. 316847/29.11.2004 απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως
της ένδειξης Τοπικός Οίνος Τυρνάβου, ως περιγραφικού
στοιχείου οίνου».
7. Η απόδοση της ονομασίας του τοπικού οίνου στην
Αγγλική γλώσσα είναι «Regional wine of Tyrnavos».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
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Αριθμ. Οικ. 5476
(6)
Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης τομάτας για το κα−
θεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2008, τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 278509/13.3.2008 απόφασης
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
278486/5.3.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ)1182/20Ο7 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου
2007 (Ε.Ε. L 273/17.10.2007) στον τομέα των τοματών που
παραδίδονται για μεταποίηση» (ΦΕΚ 367/Β/5.3.2008).
2. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής «για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά
τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των
τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση
των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση
καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», (ΕΕ L
345 της 20.11.2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΑΦ.14.1242/2214/15.7.2008 βεβαίωση
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Λάρισας.
4. Την ανάγκη να δοθεί στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας η δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή
των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στη μεταποίηση βιομηχανικής
τομάτας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης
των παραγόμενων ποσοτήτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται η ημερομηνία της παρ. 2 της υπ’ αριθμ.
278509/13.3.2008 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 577/Β/3.4.2008) για την προ−
σκόμιση των περιγραφομένων σ’ αυτήν δικαιολογητικών
μέχρι και τις 6 Αυγούστου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 36544
(7)
Τροποποίηση απόφασης για την εγκατάσταση και λει−
τουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλη−
τικών εγκαταστάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής».
β) Της παραγράφου 5 και 6α του άρθρου 41Ε του
ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέ−
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θηκε με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄) και
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄) και όπως η παράγραφος 5
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ
173/τ.Α΄).
γ) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
3. Το γεγονός ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της υπ’
αριθμ. 24560/2003 (ΦΕΚ 1071/τ.Β΄) όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 17223/14.4.2006 (ΦΕΚ 559/τ.Β΄) και
34060/23.7.2007 (ΦΕΚ 1368/τ.Β΄) αποφάσεις, δεν έχει ολο−
κληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων ηλεκτρονι−
κής εποπτείας σης αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν
συμπεριλαμβάνονταν στο διαγωνισμό που προκήρυξε
η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 30.6.2009 την προθεσμία έναρ−
ξης ισχύος της απαγόρευσης διεξαγωγής αθλητικών
συναντήσεων που προβλέπεται στην περίπτωση 4 της
παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 34060 από 2.8.2007
απόφασής μας (ΦΕΚ 1368/τ.Β΄) για τα γήπεδα που δεν
περιλαμβάνονται στον πρώτο διαγωνισμό και θα απο−
τελέσουν αντικείμενο νέου διαγωνισμού ή η εγκατά−
σταση των συστημάτων σε αυτά θα γίνει από τους
ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων με τις προδιαγραφές
της Γ.Γ.Α., όπως ορίζεται στις υπ’ αριθμ. 24560/2003
(ΦΕΚ 1071/τ.Β΄) και 17223/14.4.2006 (ΦΕΚ 559/τ.Β΄) κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
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, 1 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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