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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 35130/739 (1)
Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 

του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε−
σιών ή εκτέλεση έργων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση 

και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών.», (Α΄ 213).

γ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (Α΄ 221).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση», Α΄ 98).

ε) Του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις»).

2. Την υπ’ αριθ. 2/45564/0026/31−07−2001 «Αύξηση και 
ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95».

3. Την ανάγκη αυξήσεως των χρηματικών ποσών που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/95 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προ−
μήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ−
γων, δεδομένης της αυξήσεως του ΑΕΠ κατά 62% από 
το 2001 που εξεδόθη η υπό σχετ. 2 Υ.Α. περί ορισμού 
των σχετικών ποσών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για τη σύναψη δημο−
σίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως:

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) 
από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι 
του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

2. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε 
σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστω−
σης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό 
κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Αριθμ. 200156/2853 (2)
    Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού για το 

κυνηγετικό έτος 2010 − 2011 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν.Δ. 996/1971 και 262 

του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν. 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. 
91/Α/29−7−2003).

2. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24−
12−2003).

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009).

5. Την 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλα−
γή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7−10−2009).

6. Την 2877/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7−
10−2009).

7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009) 
και το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ» (Φ.Ε.Κ. 213/Α).

8. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Φ.Ε.Κ. 
56/Α/15−4−2010).

9. Την 52167/2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 
2514/Β/22−12−2010).

10. Την 2672/2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/Β/3−12−2009) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22−4−2005).

12. Το αριθμ. 2287/22−6−2010 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

13. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για 
το κυνηγετικό έτος 2010 – 2011 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζόμε−
νων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

1.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 6 € (έξι ευρώ).
1.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 24 € (είκοσι 

τέσσερα ευρώ).
1.3. Τέλη γενικής άδεια κυνηγιού 45 € (σαράντα πέντε 

ευρώ).
2. Οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−

σης, οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που δια−

μένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί 
υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια 
κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές καταβάλ−
λουν υπέρ του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών (λογ. 26671/8) τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση 
κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, 
που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3170/2003.

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο−
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από 
τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/23−
8−2005).

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών 
Ε.Ε.):

3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις 
ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιο−
χές.

3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από 
την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη 
κυνηγετική περιοχή με τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ημέρες 35,00 €
β) Μέχρι 2 μήνες 73,00 €
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 €
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτεί−

ται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες 
των Π.Δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν. 2240/94 και 
Ν. 2503/97 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική 
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 €.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2010 – 2011. 

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 200157/2855 (3)
    Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε 

περιοχές των νήσων Λήμνο και Θηρασία.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.) Την παρ. 2α του άρθρου 259 του Ν.Δ 86/69.
2.) Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου
3.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−

2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» καθώς 
και το Π.Δ. 189/04.11.09 (ΦΕΚ 221/Α)
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4.) Την αριθ. 52167/2009 απόφαση (ΦΕΚ 2514/Β/22−12−
2009) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού 
ΠΕΚΑ στους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ.

5.) Την αριθ. 23111/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συ−
γκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

6.) Τις αριθ. 106209/5406/26−10−2005, 92326/2451/15−5−2006, 
87501/685/26−2−2007, 102174/5705/22−10−2007, 102711/5872/21−
11−2007, 104034/6550/20−12−2007, 95211/3326/28−7−2008 και 
103318/2135/22−6−2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρύθμιση υπερπληθυ−
σμού του αγριοκούνελου σε περιοχές της νήσου Λήμνου» 
με τις οποίες επετράπη −κατ’ εξαίρεση− η δίωξη του αγρι−
οκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου 
Λήμνου με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις καθ 
όλη τη διάρκεια του 24ωρου, μετά από απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7.) Το αριθ. 1873/12856/17−5−2010 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Δασών Λέσβου, τα αριθ. 78/14−4−2010 και 79/14−
4−2010 έγγραφα του Δασονομείου Λήμνου το αριθ. 
30/22−2−2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λέσβου και το αριθ.139/8−1−2010 έγγραφο των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Λήμνου.

8.) To αριθ. 1354/19−4−2010 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών Ν. Κυκλάδων, το αριθ. 367/11−3−2010 έγγραφο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ν. Κυκλάδων, το αριθ. 
9/8−3−2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας 
και το αριθ.115/2−3−2010 έγγραφο της Ένωσης Συνεται−
ρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

9.) Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε περιοχές 
της νήσου Λήμνου και της νήσου Θηρασίας υπερπληθυ−
σμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) 
προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γε−
ωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται 
η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου.

10.) Ότι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες έλαβαν όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα, αρμοδιότητας τους, περιορισμού 
τόσο του πληθυσμού του αγριοκούνελου όσο και των 
επιπτώσεων στην αγροτική οικονομία χωρίς όμως να 
επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

11.) Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα 
που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγρι−
οκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές 
στο αμπελουργικό κεφάλαιο της Santo Wines, το οποίο 
είναι τμήμα των επιδοτούμενων αμπελώνων της ζώνης 
ΟΠΑΠ Σαντορίνης, προστατεύεται από τον κανονισμό 
1405/2006 και από το Γεωργοπεριβαλλοντικό ΜΕΤΡΟ 
3.15 «Διατήρηση Παραδοσιακού Αμπελώνα ΘΗΡΑΣ−ΘΗ−
ΡΑΣΙΑΣ», έχει χαρακτηριστεί ως είδος Ονομασίας Προ−
έλευσης Ανώτερης Ποιότητας και ενισχύεται οικονομικά 
από το Ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, 
συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

12.) το αριθ. 1637/11−5−2010 ενημερωτικό σημείωμα 
της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΕΚΑ.

13.) Την με αριθμ. 200148/2833/6−8−2010 απόφαση «Ρυθ−
μίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010−2011», 
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε −κατ’ εξαίρεση− τη δίωξη του αγριοκού−
νελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου 
Λήμνου και της νήσου Θηρασίας καθ’ όλο το 24ωρο, 
υλοποιούμενη μετά από απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γενικού Γραμ−

ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα, με την 
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου του αγριοκούνελου 
το 2010 και μέχρι 10 Μάρτιου 2011, με τους εξής όρους 
και προϋποθέσεις:

1.) Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού θα γίνει, αποκλει−
στικά και μόνο με το κυνήγι του αγριοκούνελου από 
ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει 
η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Λέσβου και η Δ/νση Δασών 
Κυκλάδων αντίστοιχα με την παρουσία δασικού οργά−
νου ή έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με 
τη θήρα, ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγε−
τικού συλλόγου, ως υπεύθυνο του συνεργείου.

2.) Ως περιοχές ρύθμισης ορίζονται αποκλειστικά 
αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από την 
«Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριοκούνελου 
Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 
1:50.000.

3.) Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή ρύθμισης καθορί−
ζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας και απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολι−
τών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των 
συνεργείων.

4.) Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβά−
νονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δρα−
στηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε 
έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση 
αρμόδιων φορέων κλπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, 
δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) 
λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης 
των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα 
προσβασιμότητας σε αυτήν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.821/2044Ε/96188/Ζ1 (4)
    Επανακαθορισμός περιοχής ευθύνης Συντονιστών Εκ−

παίδευσης των ελληνικών διπλωματικών αρχών του 
εξωτερικού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 

του Ν. 2413/96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
124, τ.Α΄).

2. Την υπ΄αριθ. Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/24.07.1996 (ΦΕΚ 
707/06/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της έδρας και της 
περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των 
Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του εξω−
τερικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις υπ. αριθμ. Φ.821/Σ34/Ζ1/281/20−1−1999 (ΦΕΚ 88/99τ.
Β΄), Φ.821/Ζ42/Ζ1/2135/12.06.2000 (ΦΕΚ 824/2000 τ.Β΄),
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Φ.821/Κ617/Ζ1/4319/19/10/2001 (ΦΕΚ 1491/2001 τ.Β΄), 
Φ.821/Σ221/Ζ1/2414/8−06−2001 (ΦΕΚ 791/2001 τ.Β΄), Φ.821/
Σ1072/Ζ1/46401/13.05.2003 (ΦΕΚ631/2003 τ.Β΄), Φ.821/
337Σ/Ζ1/5972/18.2.2003 (ΦΕΚ 191/2003 τ.Β΄), Φ.821/6Ε/
Ζ1/245/2.1/2006 (ΦΕΚ 24/2006 τ.Β΄), Φ.821/253Α/13477/
Ζ1/2.2.2007 (ΦΕΚ 188/2007 τ.Β΄), και Φ.821/2715Α/110781/
Ζ1/28−08−08 (ΦΕΚ 1915/2008 τ.Β΄).

3. Την υπ. αρ.1120/Η/7−01−2010 (αρ.1/ΦΕΚ/τ.Β΄/8−01−2010) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη 
Πανάρετου».

4. Την ανάγκη επανακαθορισμού της περιοχής ευθύνης 
των Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ανωτέρω Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/ 
24.07.1996 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 707/96 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε, ως προς τα εξής:

Καθορίζουμε ως εξής την περιοχή ευθύνης για την 
άσκηση αρμοδιότητας των Συντονιστών Εκπαίδευσης 
στις Ελληνικές Αρχές του εξωτερικού:

Ι. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης 

με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στο Σύδνεϋ 
και στην Αδελαΐδα.

Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων 
θέσεων (Νέα Νότιο Ουαλία, την πρωτεύουσα Καμπέρα, 
το προάστιο Κουήμπιαν, το Κουίνσλαντ, τη Ν. Ζηλανδία, 
Αδελαΐδα, Νότια Αυστραλία, Βόρεια Αυστραλία και Δυτι−
κή Αυστραλία) εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας της Μελβούρνης.

ΙΙ. ΚΑΝΑΔΑ
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης 

με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μό−
ντρεαλ.

Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης θέ−
σης (QUEBEC, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE 
EDWARD ISLAND, NEW FOUNDLAND, LABRADOR), 
εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο.

III. H.Π.Α
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης 

με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν 
Φρανσίσκο.

Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης 
θέσης (ALASKA, ARIZONA, UTAH, MONTANA, WYOMING, 
COLORADO, NEW MEXICO, WASHIGTON STATE, 
OREGON, CALIFORNIA, NEVADA, IDAHO, HAWAI), εντάσ−
σεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό 
Προξενείο στο Σικάγο.

IV. ΒΟΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης 

με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Στοκ−
χόλμη, και στο Παρίσι.

Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων 
θέσεων (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, 
Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθο−
νία) εντάσσονται:

α) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδας στις Βρυξέλλες για τις χώρες: Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.

β) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδας στο Λονδίνο για τις χώρες: Σουηδία, Δανία, 
Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία.

V. ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  – 
ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ (ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑ−
ΤΩΝ)

Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης 
με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Μόσχα 
και το Βουκουρέστι.

Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων 
θέσεων (Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, Ου−
ζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Βοσνία−Ερ−
ζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ Σκόπια) 
εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπο−
λης.

VI. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας στη Στουτγάρδη και η περιοχή διοικητικής 
ευθύνης των ανωτέρω θέσεων εντάσσεται στο Συντο−
νιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο. Καταργούνται 
οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκ−
παίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
στο Ντύσσελντορφ και δημιουργείται ενιαία θέση Συ−
ντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα 
το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ 
στην περιοχή ευθύνης του οποίου εντάσσονται και οι 
ομόσπονδες χώρες HESSEN, RHEINLAND−PFALZ και 
SAARLAND.

Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και 
Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας στο Βερολίνο και δημιουργείται ενιαία θέση 
Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα 
το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
Αριθμ. οικ.15865/1300 (5)

   Μεταφορά προσωπικού της Εταιρείας «Ολυμπιακό 
Χωριό Α.Ε.» βάσει των διατάξεων του Ν 3863/2010. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71, του Ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.5 του Ν. 2819/2000 
«Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ, προστασία ολυ−
μπιακών συμβόλων και σημάτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 84 τ.Α΄).
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3. Τις διατάξεις ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη.

5. Την ανάγκη ρύθμισης της εν γένει διαδικασίας και 
επιλογής φορέα μεταφοράς του προσωπικού της εται−
ρείας «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 71 του Ν. 3863/2010, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία και την επιλογή της υπη−
ρεσίας− φορέα μεταφοράς του προσωπικού της εταιρεί−
ας «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» που αναφέρεται στο άρθρο 71 
του Ν. 3863/2010 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική 
λεπτομέρεια ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι μεταφοράς

1. Δικαίωμα μεταφοράς έχει το προσωπικό που υπηρε−
τεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία 
«Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» κατά τη δημοσίευση του νόμου 
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15−7−2010).

2. Από τη διαδικασία της απόφασης αυτής εξαιρείται 
το προσωπικό που τελεί υπό σχέση έμμισθης εντολής 
καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση 
στην εταιρεία.

Άρθρο 2
Φορείς υποδοχής

1. Το προσωπικό του άρθρου 1 της απόφασης αυτής 
μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, υπό τον όρο ότι 
έχει τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, 
σε Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του ΙΚΑ− 
ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, ύστερα από αίτησή του. Η μεταφορά 
γίνεται σε υπηρεσία του νομού Αττικής εκτός αν ο ίδιος 
ο υπάλληλος επιλέξει άλλο νομό και υπάρχει ανάγκη του 
φορέα στο νομό αυτό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 
15 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου στη Διεύθυνση 
Εποπτείας Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης− Πειραιώς 40, Αθήνα.

2. Η μεταφορά του προσωπικού της παρ.1 γίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης 
ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο 
ενδιαφερόμενος.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές 
θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχες των τυπικών 
προσόντων των μεταφερομένων, που συνιστώνται με την 
περί μεταφοράς πράξη, κατά ειδικότητα και αριθμό ίσο με 
τον αριθμό των προσώπων που θα καταταγούν σε αυτές 
και καταργούνται αυτοδικαίως με την κατά οποιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

4. Το προσωπικό μεταφέρεται με τις αποδοχές και 
όρους απασχόλησης που προβλέπονται στις υπηρεσίες 
όπου μεταφέρεται

5. Στο μεταφερόμενο προσωπικό δεν οφείλεται καμία 
αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Κατάταξη μεταφερομένων

1. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά 
κλιμάκια της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας με βάση το 

συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στην εταιρεία 
«Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ».

2. Όπου στους φορείς υποδοχής προβλέπεται βαθμολο−
γική εξέλιξη για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, τυγχάνει 
εφαρμογής και στο μεταφερόμενο προσωπικό λαμβανο−
μένου υπόψη και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας που 
διανύθηκε στην εταιρεία «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ».

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής φορέα

1. Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά, θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία εκ−
φράζεται η βούλησή του για μεταφορά.

2. Η μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη της Επι−
τροπής του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, σχετικά με 
τη διάθεση των μεταφερομένων υπαλλήλων στους φορείς 
υποδοχής τους κατ΄εφαρμογή του άρθ.71 του Ν. 3863/2010.

Άρθρο 5
Συγκρότηση Επιτροπής

1. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από Πενταμελή Επιτροπή 
που συγκροτείται από Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ή 
υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α΄ κλάδου ΠΕ.

α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Προέδρου της 
επιτροπής

β) του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
γ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
δ) του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
ε) του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελ−

ματιών
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος 

ενός από τους παραπάνω φορείς με βαθμό Α΄ κλάδου 
τουλάχιστον ΤΕ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωμα−
τικά μέλη της Επιτροπής καθώς και ο γραμματέας με 
τον αναπληρωτή του.

Κατάσταση των μεταφερομένων υπαλλήλων διαβιβά−
ζεται από την αναφερόμενη Επιτροπή στη Διεύθυνση 
Εποπτείας Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να εκδοθούν οι 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Δ. ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 5562 (6)
    Έγκριση της συμμετοχής της επιχείρησης μεταποίησης 

τομάτας, «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙ−
ΛΙΠΠΟΣ Α.Ε», για το καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυ−
σης, έτους 2010. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
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μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλά−
δος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως 
συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η 
παράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 
1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κε−
φάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος 
και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 
70) και του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 101).

γ) Tου 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» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Της αριθ. 278486/05.03.2008 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 
του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 
273/17.10.2007) στον τομέα των τοματών που παραδί−
δονται για μεταποίηση», (ΦΕΚ 367/Β/05.03.2008) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 290442/29.07.2010 
(ΦΕΚ 1152/Β/30.07.2010).

2. Την αριθμ. 252915/02.02.2010 αίτηση της μεταποιη−
τικής εταιρείας «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» για έγκριση συμμετοχής στο καθεστώς 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2010 καθώς 
και το από 04.08.2010 έγγραφό της.

3. Την ανάγκη να δοθεί, στο πλαίσιο της κείμενης νο−
μοθεσίας η δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης 
στο τομέα της τομάτας που προορίζεται για μεταποίη−
ση με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των 
παραγόμενων ποσοτήτων πρώτης ύλης προς όφελος 
των παραγωγών.

4. Το γεγονός ότι η μεταποιητική επιχείρηση «ΚΟΝ−
ΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» 
έλαβε εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χο−
ρήγηση δανείου ύψους 2.701.777,61€, σε ποσοστό 80%, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2/36232/0025/06.07.2010 και 
2/50499/0025/29.07.2010 έγγραφα της 25ης Δ/νσης Κιν. 
Κεφ. Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λο−
γιστηρίου του Κράτους σε εφαρμογή της με αριθμ. 
2/26955/0025/18.05.2010 απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομικών.

5. Το γεγονός ότι το πιστωτικό ίδρυμα Attica Bank 
σύμφωνα με το αριθμ. 524/362/10.08.2010 έγγραφό 
του προς την «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» ενέκρινε σε αυτή την χορήγηση του εν 
λόγω δανείου σύμφωνα με τους όρους που καθορίζο−
νται στο προαναφερόμενο έγγραφο της πιστώτριας 
τράπεζας και ειδικότερα την σύσταση ενεχύρου με 
τίτλους Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. που θα διασφαλίσουν την εγγύη−
ση του Ελληνικού Δημοσίου για το 80% του δανείου 
καθώς και την διασφάλιση του μη εγγυημένου ποσού, 

για το οποίο θα υφίσταται ενεχυρασμένη κατάθεση 
ποσού 200.000€ καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου 
και ενεχύραση τίτλων Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. με προϊόντα τομά−
τας σε ποσοστό 120% του εκάστοτε υπολειπόμενου 
ποσού.

6. Το γεγονός ότι με το ως άνω δάνειο θα εξοφληθούν 
οι οφειλές της «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» προς τους συμβληθέντες με αυτήν πα−
ραγωγούς, μέσω των Ο.Π. που είναι μέλη τους ή συνερ−
γαζόμενοι, για την τομάτα εσοδείας 2009 που παρέδω−
σαν για μεταποίηση στο πλαίσιο του καθεστώτος της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης.

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

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε την συμμετοχή της επιχείρησης μετα−
ποίησης τομάτας «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙ−
ΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας, στο 
πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
για το έτος 2010 σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνι−
κές διατάξεις μόνον εφόσον εκπληρώσει όλους τους 
όρους προϋποθέσεις και απαιτήσεις που έχουν τεθεί 
από το δανειοδοτούν πιστωτικό ίδρυμα Attica Bank και 
την παρούσα, το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγού−
στου 2010.

2. Η εν λόγω επιχείρηση δύναται να συνάψει συμβάσεις 
μεταποίησης, με τις ενδιαφερόμενες αναγνωρισμένες 
Οργανώσεις Παραγωγών, μετά την δημοσίευση της πα−
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Υποχρεούται να προσκομίσει όχι αργότερα από 
την 01.09.2010 αποδεικτικά στοιχεία εκταμίευσης 
και κατάθεσης στον ατομικό τραπεζικό λογαρια−
σμό κάθε παραγωγού του οφειλομένου σε αυτόν 
ποσού.

4. Μετά την παρέλευση της αναφερόμενης στην 
παρ.1 καταληκτικής ημερομηνίας (31.08.2010) και 
στην περίπτωση που «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗ−
ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε» δεν θα έχει εκπληρώσει 
τις αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκρισης που τί−
θενται με την παρούσα, η έγκριση αυτοδίκαια παύει 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΚΑΤ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 1673 (7)
    Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέ−

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση». 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο με Α.Π. Α−2364/08−07−2010 Δήμου Πυ−
θαγορείου Νομού Σάμου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχουσα υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π» όπως ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄), για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.

5. Την αριθμ. 110/2006 αμετάκλητη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου, που έχει καταστεί 
εκτελεστή.

6. Τις διατάξεις άρθρου 1 Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση 
της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.».

7. Το Προεδρικό Διάταγμα της 26−01−2010 που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος ύστερα από πρό−
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ 110 Γ/18−02−2010) με την οποία 
αίρονται οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν 
από την καταδίκη του Κόκκινου Ηλία του Νικολάου 
με την απόφαση αριθμ. 28/07−01−1985 του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) 
ημερών μετατραπείσα για κλοπή, προκειμένου να δι−
οριστεί στο Δήμο Πυθαγορείου Σάμου σε θέση με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
ως εργάτης καθαριότητας(Κλάδου ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας).

8. Την αριθμ. 5331/22−12−2005 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Τροποποίηση 
Ο.Ε.Υ. Δήμου Πυθαγορείου Ν. Σάμου», αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 233/05−07−2010 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυθαγορείου Νομού 
Σάμου, σύμφωνα με την οποία συστήνεται στην Υπη−
ρεσία καθαριότητας του Δήμου Πυθαγορείου Νομού 
Σάμου μία (1) προσωποπαγής προσωρινή θέση αορί−
στου χρόνου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, η οποία καταργείται με οποιονδήπο−
τε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία, για την πρόσληψη 
του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που δικαιώθηκε 
με την αριθμ. 110/2006 αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, 
ύψους 23.454,40 € για την μισθοδοσία, και 6.371,96 € για 
τις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία θα καλυφθεί από 
τους Κ.Α. 20/6021 «Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αο−
ρίστου Χρόνου» και 20/6052.01 «Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου» αντίστοιχα του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010, της 
υπηρεσίας καθαριότητας (αριθμός πρωτοκόλλου Βε−
βαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πυθαγορείου 
002384/09−06−2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 4 Αυγούστου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ 

Αριθμ. 4019 (8)
   Έγκριση απόφασης Λιμενάρχη Ρεθύμνου που αφορά 

στην πλοήγηση και αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρε−
θύμνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: (α) Τις διατάξεις του άρθρου 185 του 
Ν.Δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
261 Α΄). (β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 
(Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 347/1986 
(ΑΊ59), άρθρου 3 Ν. 1235/1982 (Α΄26), Ν. 2218/1994 (Α΄ 90). 
(γ) Το αριθ. πρωτ. 8411/02/2010/15−6−2010 έγγραφο του 
Λιμεναρχείου Ρεθύμνου με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η αριθ. πρωτ. 8411/01/07/2010/15−6−2010 απόφαση Λιμε−
νάρχη Ρεθύμνου και αφορά στην πλοήγηση και αμοιβή 
πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθ. πρωτ. 8411/01/07/2010/15−6−2010 
απόφαση Λιμενάρχη Ρεθύμνου με θέμα «Πλοήγηση και 
αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου»:

«Αριθμ. Πρωτ. 8411/01/2010
Αριθμ. Αποφ. 07/10

Πλοήγηση και αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
(Α) Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ. 187/1973 

«Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄).
(Β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα Ρεθύμνου (ΦΕΚ 320 Β΄/11−4−1978).
(Γ) Την ανάγκη υπόδειξης έμπειρου ναυτικού, γνώστη 

των συνθηκών λιμένα και της ευρύτερης περιοχής Ρε−
θύμνου, στις περιπτώσεις που απαιτείται η πλοήγηση 
πλοίων από πλοιάρχους καταπλεόντων, αποπλεόντων 
ή μεθορμιζομένων πλοίων.

(Δ) Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής του πλοηγού 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχει.

(Ε) Την αριθμ. πρωτ. 8411/01/05/7−3−2005 απόφαση 
Λιμενάρχη Ρεθύμνου με θέμα «Πλοήγηση και αμοιβή 
πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου», αποφασίζουμε:

1. Η πλοήγηση πλοίων κατά τον είσπλου και έκπλου 
στο Λιμένα Ρεθύμνου ανατίθεται στους:

α) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄τάξης Ε.Ν. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 
Νικόλαο του Βασιλείου (ΜΕΟ 1744 ΙΕ).

β) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄τάξης Ε.Ν. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 
Ελευθέριο του Μιχαήλ (ΜΕΘ 7946 Ζ).

γ) διπλωματούχο Πλοίαρχο Γ΄ τάξης Ε.Ν. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 
Ιωάννη του Ευστράτιου (ΜΕΘ 3770 ΙΕ).

2. Καθορίζουμε την αμοιβή του για κάθε είσπλου, έκ−
πλου ή μεθόρμιση σε πενήντα (50) ευρώ, η οποία προσαυ−
ξάνεται κατά 25% για απασχόληση κατά τις νυχτερινές 
ώρες (από 18:00 έως 06:00 επόμενης ημέρας) και κατά τις 
μη εργάσιμες ημέρες και εθνικές ή τοπικές εορτές.

3. Η παρούσα ισχύει δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Λιμενάρχης

 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 28 Ιουλίου 2010

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012911108100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

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

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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