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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση και σύσταση θέσεων προσωπικού στο
Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Φαρκαδόνας του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων, αρμοδιότητας της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας .................................................................................................
Καθορισμός παραβόλου για έκδοση και ανανέωση
άδειας εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α΄ των
Ομάδων Παραγωγών ..................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
319354/18.10.2006 υπουργικής απόφασης περί
«Λεπτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ.
320679/9.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης
για την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν. (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που
εκτρέφουν προβατίνες και αίγες.....................................
Καθορισμός ειδικών όρων επιλεξιμότητας για το 2009
για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα του βοείου
κρέατος ..................................................................................................
Μετατροπή της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης
Οικοτουρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Λαρισού»
Νομού Αχαΐας σε κοινωφελή επιχείρηση με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΑΡΙΣΟΥ» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.). ..................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ3α/Γ.Π.41093
(1)
Κατάργηση και σύσταση θέσεων προσωπικού στο Κέ−
ντρο Υγείας (Κ.Υ.) Φαρκαδόνας του Γενικού Νοσοκο−
μείου Τρικάλων, αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 14, 15, 18 και 19 του ν. 1397/1983 «Εθνι−

κό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 14/τ.Α΄) όπως επανήλθαν σε
ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994
(ΦΕΚ 34/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 2889/ 2001 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/τ.Α΄).
γ) Του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
34/τ.Α΄).
δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄).
ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
25/τ.Α΄).
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 55/1996 «Περιο−
ρισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών
πράξεων» (ΦΕΚ 48/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 40/τ.Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/4889/95 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/
6368/28.6.1994 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση
θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των
Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/
τ.Β΄/30.6.1994)» (ΦΕΚ 673/τ.Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 6565/22.4.2008 απόφαση του Διοικητή
της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμ. 25/ 28.7.2008 απόφαση (θέμα 18°)
συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.,
ειδικότητας Παθολογίας, με βαθμό Επιμελητή Α΄, στο
Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας.
2. Οι δύο (2) θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., άνευ
ειδικότητας, με βαθμό Επιμελητή Γ΄, που έχουν συσταθεί
με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.3433/1997 (ΦΕΚ 279/τ.Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας,
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, καταργούνται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 39671
(2)
Καθορισμός παραβόλου για έκδοση και ανανέωση άδει−
ας εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α΄ των Ομάδων
Παραγωγών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1564/1985 «Ορ−
γάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολ/κού υλικού
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/τ.Α΄) όπως ισχύει.
γ) Την υπ’ αριθμ. 303206/26.5.1997 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 461/τ.Β΄/6.6.1997) «Προϋποθέσεις χορήγησης αδει−
ών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού»
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 344917/10880/8.12.2008 απόφασης (ΦΕΚ 2558/
τ.Β΄/18.12.2008).
2. Το από 16.2.2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής σχετικά με τον
καθορισμό ύψους παραβόλου για έκδοση και ανανέωση
άδειας εμπορίας πολ/κού υλικού Τύπου Α΄ για τις Ομά−
δες Παραγωγών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου ως εξής:
α) Για έκδοση Άδειας Εμπορίας Τύπου Α΄ για Ομάδες
Παραγωγών (Εισαγωγές Π.Υ.) 400,00€.
β) Για ανανέωση Άδειας Εμπορίας Τύπου Α΄ για Ομά−
δες Παραγωγών (Εισαγωγές Π.Υ.) 200,00€.
2. Τα έσοδα από το παράβολο αυτό που συνοδεύει
την αίτηση χορήγησης άδειας θα κατατίθενται υπέρ
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών στο λογαριασμό Σποροπαραγω−
γής και Φυτωρίων Νο 26698/1 (μορφή ΙΒΑΝ GR 98 010
00240000000000 266981) που τηρείται στην τράπεζα
της Ελλάδος.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αριθμ. 282420
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 319354/
18.10.2006 υπουργικής απόφασης περί «Λεπτομερει−
ών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου
69 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των
γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρω−
παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 280/τ.Α΄).
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» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/τ.Α΄/1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄), το άρθρο
24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Προ−
στασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο
29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγρο−
τικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και
αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 135/τ.Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγ−
χου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/τ.Α΄).
ε) Του π.δ. 402/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
187/τ.Α΄) και την υπ’ αριθμ. Υ1/04 (ΦΕΚ 513/τ.Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργεί−
ου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
στ) Του άρθρου 27 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄)
«Εθνικό σύστημα προστασίας της γεωργικής δραστη−
ριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 21 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄).
ζ) Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/τ.Α΄) με
το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή
υπουργική απόφαση περί «Εφαρμογής του καθεστώτος
της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωμα−
τικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003
του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄), και ισχύει κάθε φορά.
η) Της υπ’ αριθμ. 394555/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 1324/τ.Β΄) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
Ν.Α. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θ) Της υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Γεωργίας (ΦΕΚ 1104/τ.Β΄) περί
«Έγκρισης Κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.−
Ν.Π.Ι.Δ.) όπως ισχύει κάθε φορά.
ι) Της υπ’ αριθμ. 422/408583/6914/29.11.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Οι−
κονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) περί «Πρόωρης
συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου» όπως ισχύει
κάθε φορά.
ια) Της υπ’ αριθμ. 217838/27.1.2004 κοινής υπουργικής
απόφασης περί «Συγκρότησης επιτροπής για την εξέ−
ταση των υποβαλλομένων ενστάσεων κατά των αποτε−
λεσμάτων των δευτεροβαθμίων ελέγχων που διενεργεί
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενι−
σχύσεων» (ΦΕΚ 200/τ.Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
ιβ) Της υπ’ αριθμ. 387867/22.10.1999 απόφασης του
Υπ. Γεωργίας περί παραχώρησης κατά χρήση στον
ΕΛ.Ο.Γ. Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ
1985/τ.Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.
338952/23.2.2001 απόφαση (ΦΕΚ 5231/τ.Β΄) και ισχύει
κάθε φορά.
ιγ) Tου άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς
το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 48/τ.Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
ιδ) Της υπ’ αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινής υπουργικής
απόφασης, σχετικά με τα συμπληρωματικά διοικητι−
κά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού
και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους
της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των Κανονισμών
1782/ 2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτρο−
πής (ΦΕΚ 1122/τ.Β΄) και ιδίως το άρθρο 16, όπως ισχύει
κάθε φορά.
ιε) Της υπ’ αριθμ. 342036/12.12.2007 υπουργικής από−
φασης περί «Κωδικοποίησης και συμπλήρωσης των δι−
ατάξεων για τη διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. της
ειδικής εισφοράς 1% επί της ανά κιλό τιμής του εισκο−
μιζόμενου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος,
βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993» (ΦΕΚ
2448/τ.Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
ιστ) Της υπ’ αριθμ. 263493/27.7.2004 κοινής υπουργι−
κής απόφασης σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και
του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ)
21/2004 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1253/τ.Β΄), όπως ισχύει
κάθε φορά.
ιζ) Της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινής υπουργι−
κής απόφασης, σχετικά με την «εφαρμογή του άρθρου
69 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των
γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες» (ΦΕΚ
1613/τ.Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
ιη) Της υπ’ αριθμ. 296104/11.9.2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την «τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
320679/9.11.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 1613/τ.Β΄) για την εφαρμογή του άρθρου 69 του
Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών
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που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες» (ΦΕΚ 1414/τ.Β΄),
όπως ισχύει κάθε φορά.
ιθ) Του π.δ. 79/2007 περί «αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων εφαρμογής των υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 Κανονισμών (ΕΚ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων
και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την
υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 95/τ.Α΄).
κ) Της υπ’ αριθμ. ΑΙβ8577/1983 υγειονομικής διάταξης
περί του «Υγειονομικού έλεγχου των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονο−
μικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και
καταστημάτων τροφίμων και ποτών» (ΦΕΚ 526/τ.Β΄).
κα) Της υπ’ αριθμ. 301765/20.6.2007 υπουργικής από−
φασης περί «τροποποίησης υπ’ αριθμ. 319354/18.10.2006
(ΦΕΚ 1606/τ.Β΄) και υπ’ αριθμ. 289054/18.4.2007 (ΦΕΚ 679/
τ.Β΄) υπουργικών αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή
του άρθρου 69 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλί−
ου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και
αίγες».
κβ) Της υπ’ αριθμ. 290794/21.4.2008 υπουργικής από−
φασης περί «τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ’
αριθμ. 319354/18.10.2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1606/τ.Β΄)».
κγ) Των άρθρων 11 έως 16 του τρίτου μέρους του
ν. 3698/2008 περί «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας κα
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/τ.Α΄) στα οποία μεταξύ των
άλλων μετονομάζεται ο «ΕΛ.Ο.Γ.» σε «ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.».
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «για τη θέσπι−
ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γε−
ωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
2019/1993, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 1454/2001,
(ΕΚ) 1868/94, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, (ΕΚ) 1673/2000,
(ΕΟΚ) 2358/1971 και (ΕΚ) 2529/2001 (L 270/1), όπως τροπο−
ποιήθηκε τελευταία με Καν. (ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής
(L 24) και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά.
β) (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώ−
τος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό
(ΕΚ) 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 για τους γεωργούς»
όπως τροποποιείτε και ισχύει.
γ) (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγ−
χου που προβλέπονται στον Κανονισμό (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 κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.
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δ) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου (L 5) για τη θέσπιση
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγο−
προβάτων.
ε) (ΕΚ) 853/2004 (L 139) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής και για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως
ισχύει κάθε φορά.
στ) (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209) «για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως
ισχύει κάθε φορά.
ζ) (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (L 277) «για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως
ισχύει κάθε φορά.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
4. Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 319354/18.10.2006 υπουργική απόφαση
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
1. Στο προοίμιο της απόφασης αντικαθίσταται το εδά−
φιο ιστ΄ με το εξής:
«ιστ) Της υπ’ αριθμ. 342036/12.12.2007 υπουργικής από−
φασης περί «Κωδικοποίησης και συμπλήρωσης των δι−
ατάξεων για τη διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. της
ειδικής εισφοράς 1% επί της ανά κιλό τιμής του εισκο−
μιζόμενου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος,
βάσει της παρ.7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993» (ΦΕΚ
2448/τ.Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.»
2. Μετά το τέλος του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 2
της απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε από το σημείο 2
του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 290794/21.4.2008 υπουργικής
απόφασης, προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση, οι νεοσυσταθείσες μονάδες μεταποίη−
σης γάλακτος που κατά τη διάρκεια του έτους που αφο−
ρά η ενίσχυση έχουν αποκτήσει την άδεια λειτουργίας
των εγκαταστάσεων τους από την αρμόδια υπηρεσία
και έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση στον ΕΦΕΤ για
χορήγηση αριθμού έγκρισης, υποβάλλουν την αίτηση−
δήλωση συμμετοχής τους στο καθεστώς ενίσχυσης στο
διάστημα 1−31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού.».
3. Στο τέλος του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 301765/20.6.2007 και 290794/21.4.2008
υπουργικές αποφάσεις, προστίθεται το εδάφιο:
«Για το έτος 2008 γίνεται κατ’ εξαίρεση δεκτός μέσος
όρος ΟΜΧ ο οποίος προκύπτει από τουλάχιστον μια
(1) δειγματοληψία, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό δεν
οφείλεται σε ευθύνη ή αμέλεια του παραγωγού.»
4. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 7
προστίθεται η εξής πρόταση:
«Οι ΔΑΑ/Γ των Ν.Α. μεριμνούν για την ανάρτηση των
ανωτέρω καταστάσεων στα αντίστοιχα Δημοτικά ή Κοι−
νοτικά διαμερίσματα.».
5. Το 7ο εδάφιο του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε με
το σημείο 5 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 290794/21.4.2008
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή που
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Β΄ της
Δ.Ζ.Π. και Α.Π.Α. του ΥΠ.Α.Α.Τ., έναν εκπρόσωπο που
προτείνεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και έναν εκπρόσωπο
που προτείνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τους αναπλη−

ρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ.»
Άρθρο 2
Ισχύς−Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφαρμόζεται για τις
αιτήσεις από το έτος 2008 και μετά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 282421
(4)
Καθορισμός ειδικών όρων επιλεξιμότητας για το 2009
για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα του βοείου
κρέατος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1 Του άρθρου 1, παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983
(ΦΕΚ 34/τ.Α΄) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ
70/τ.Α΄) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα
αποθεματικά 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
(ΦΕΚ 101/τ.Α΄).
1.2 Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ
280/τ.Α΄) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρε−
σιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης
της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση
συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
1.3 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 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/τ.Α΄/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/1999) και
το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/2001) «Εθνικό
Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας»
και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων
αποκατασθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
1.5 Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄) «Περί Δημόσιου
Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
1.6 Του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/1988), «Περί Οργανι−
σμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ1/04 (ΥΒ 513) από−
φαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
2. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1324/τ.Β΄) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
Ν.Α. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.2 Την υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1104/τ.Β΄) των Υπ. Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί
«έγκρισης Κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) −
Ν.Π.Ι.Δ.» όπως ισχύει κάθε φορά
2.3 Την υπ’ αριθμ. 422/408583/6914/29.11.2000 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) των Υπ. Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας περί «Πρόωρης
συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου» όπως ισχύει
κάθε φορά.
2.4 Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄) για την εφαρμογή του καθε−
στώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά μέτρα
σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ−
βουλίου όπως ισχύει κάθε φορά.
2.5 Την υπ’ αριθμ. 320680/9.11.2005 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1606/τ.Β΄) «Λεπτομέρειες εφαρμογής
στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρ−
θρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 282613/3.3.2008 κοινή υπουργική απόφαση και
όπως ισχύει κάθε φορά.
2.6 Την υπ’ αριθμ. 301789/9.6.2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1136/τ.Β΄) «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ.
320680/9.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης “Λε−
πτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων
βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου”», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 282613/3.3.2008 κοινή
υπουργική απόφαση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
256601/3.2.2006 υπουργικής απόφασης.
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
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για
την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2019/1993, (ΕΚ)
1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 1454/2001, (ΕΚ) 1868/1994,
(ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, (ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ)
2358/1971 και (ΕΚ) 2529/2001» (L 270/1), όπως τροποποιή−
θηκε 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 θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
που προβλέπονται στον Κανονισμό (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 κα−
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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 ενιαί−
ας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κα−
νόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι−
σμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς.
3.4 (ΕΚ) 1183/06 του Συμβουλίου περί της κοινοτικής
κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών
(κωδικοποιημένη έκδοση).
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).
3.6 (ΕΚ) 11/2004 της Επιτροπής (L 163/2004) «για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1760/2000 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα
ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων»
όπως ισχύει κάθε φορά.
3.7 (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209/1) «για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως
ισχύει κάθε φορά.
3.8 (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και ειδικότερα το
άρθρο 113β το οποίο προστέθηκε με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 361/2008.
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 τη παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικοί όροι
επιλεξιμότητας για την ενίσχυση των μοσχίδων αναπα−
ραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης & των σφά−
γιων ταύρων για το 2009 σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
320680/9.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
282613/3.3.2008 κοινή υπουργική απόφαση και της υπ’
αριθμ. 301789/9.6.2008 απόφασης του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
Καθορισμός αριθμού ενισχυόμενων μοσχίδων αναπα−
ραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης το 2009
Σε εφαρμογή της παρ. 3.3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
301789/9.6.2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄) «Λεπτομέρειες
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 320680/9.11.2005 κοινής υπο−
ουργικής απόφασης “Λεπτομέρειες εφαρμογής στον
τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69
του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου”, καθο−
ρίζουμε τον αριθμό των μοσχίδων αναπαραγωγής κρε−
οπαραγωγικής κατεύθυνσης που μπορεί να ενισχυθεί
το έτος 2009, σε 2 έως 12 ανά εκμετάλλευση.
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Άρθρο 3
Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας για την ενίσχυση
σφάγιων ταύρων για το 2009
Σε εφαρμογή της παρ. 3.1.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
282613/3.3.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «2η συ−
μπλήρωση−τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320680/9.11.2005
κοινής υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής
στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου
69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ
1606/τ.Β΄)»», καθορίζουμε ίδιους όρους επιλεξιμότητας
των σφάγιων ταύρων το 2009 με αυτούς του 2008 και
συγκεκριμένα:
Δικαιούχοι το 2009 είναι γεωργοί κάτοχοι βοοτροφι−
κών εκμεταλλεύσεων που εδρεύουν σε ελληνικό έδαφος,
στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους
2009 τουλάχιστον 15 μοσχάρια, με εξαίρεση τα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία ισχύουν του−
λάχιστον 10 γεννήσεις.
Επιλέξιμα σφάγια ταύρων είναι τα σφάγια των αρ−
σενικών ενήλικων βοοειδών ηλικίας άνω των 9 μηνών
και το πολύ 24 μηνών τα οποία κατατάσσονται στην
κατηγορία διάπλασης R και πάνω και στην κατηγορία
λίπους 3 και κάτω και με βάρος σφάγιου (σε σφάγιο
αναφοράς) τουλάχιστον 250 κιλά, με εξαίρεση τα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία επιλέξιμα
σφάγια ταύρων, είναι τα σφάγια των ταύρων τα οποία
κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R− και πάνω
και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος
σφάγιου (σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 220 κιλά.
Άρθρο 4
Γενικά
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε−
ται στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το
έτος 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 86262/23028
(5)
Μετατροπή της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Οι−
κοτουρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Λαρισού» Νομού
Αχαΐας σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΟΥ»
(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254−264 και 268−270 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις
οποίες θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών
Επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, από τη δημοσίευσή του
στις 8.6.2006 μέχρι την 31.12.2007.
2. Την παρ 1 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 με την
οποία δόθηκε παράταση της καταλυτικής ημερομηνίας
της προσαρμογής των Δημοτικών Επιχειρήσεων του
π.δ. 410/1995, έως 31.12.2008.

3. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 (ΦΕΚ 1574/τ.Β΄/
17.8.2007) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός των ανα−
γκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για
τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και του
ελέγχου αυτής».
4. Την υπ’ αριθμ. ΠΔ 4924/29.2.1996 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/5.4.1996)
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Νομού Αχαΐας
που αφορούσε τη σύσταση αμιγούς κοινοτικής επιχεί−
ρησης με την επωνυμία «Αμιγής Κοινοτική Επιχείρηση
Οικοτουρισμού και Ανάπτυξης Κοινότητας Μετοχίου»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20574/9.12.1999
(ΦΕΚ 53/τ.Β΄/26.1.2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθμ. 284/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Λαρίσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη μετατροπή
της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Οικοτουρισμού και
Ανάπτυξης του Δήμου σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση του Δήμου σύμφωνα με το ν. 3463/2006.
6. Την υπ’ αριθμ. 323/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Λαρίσου που αφορά τη μετατροπή της Αμι−
γούς Δημοτικής Επιχείρησης Οικοτουρισμού και Ανάπτυ−
ξης του Δήμου σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου σύμφωνα με το ν. 3463/ 2006, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 323/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΛΑΡΙΣΟΥ με την οποία
μετατρέπει την «Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Οικοτου−
ρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Λαρίσου» Νομού Αχαΐας
σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με προσαρμογή
του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 254−264 και 268−270 του ν. 3463/2006 με τα
εξής στοιχεία:
1. Σύσταση − Επωνυμία
Η «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Οικοτουρισμού και
Ανάπτυξης Δήμου Λαρίσου» Νομού Αχαΐας μετατρέπε−
ται σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΟΥ» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.). Η
ΔΗ.Κ.Ε.Λ. λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται, ως προς τη
διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία, υλοποίηση των έργων
της αρμοδιότητάς της και τις πηγές χρηματοδότησής
της, από τις διατάξεις των άρθρων 254−264 και 268−270
του ν. 3463/2006
2. Σκοποί της επιχείρησης
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−
γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη
Α.1.1. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.2. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι−
ακών σταθμών,
Α.1.3. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων,
Α.1.4. μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων.
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
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παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων
δημοτών.
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου.
− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
διαφόρων κατηγοριών ανέργων και άλλων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λαρίσου, στο πλαίσιο
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται
δωρεάν προς τους ανέργους με στόχο την ισότητα
ευκαιριών πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
− Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη
της περιοχής του Δήμου Λαρίσου.
Α.2 παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, και συγκε−
κριμένα:
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία
δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή
παραχωρούνται στο Δήμο Λαρίσου.
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
της σε αυτά.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν
έχει εμπορικό χαρακτήρα.
− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
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Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η προστασία, ανάπτυξη και ορθολογιστική διαχείρι−
ση των Βιοτόπων δάσους Στροφυλιάς − Καλογριάς και
γενικά του Οικοσυστήματος (υγροτόπων−λιμνοθάλασ−
σας) της ευρύτερης περιοχής μέσα από την εκπόνηση
μελετών και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμ−
μάτων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
− Η μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Οικοτουρι−
σμού Κέντρου Δημιουργίας Εργαστηρίου με σκοπό την
έρευνα και επιστημονική παρακολούθηση, της χλωρίδας
και της πανίδας του Οικοσυστήματος σε συνεργασία
με το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Πάτρας
καθώς και κάθε άλλο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (π.χ.
δασολογία Θεσσαλονίκης) Τ.Ε.Ι. ή ερευνητικά Ινστιτού−
τα ή του εξωτερικού και με άμεσο στόχο την συλλογή
επιστημονικών στοιχείων, την αξιολόγηση τεκμηρίωση
και αρχειοθέτηση τους και τη συγκέντρωση συμπερα−
σμάτων για την παραπέρα προστασία, συντήρηση και
διαχείριση του Οικοσυστήματος.
− Η οργάνωση Προγραμμάτων οικοξενάγησης με στό−
χο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση
ομάδων επισκεπτών (μαθητών, φοιτητών, συλλόγων,
τουριστών κ.λπ.) σε θέματα που σχετίζονται με το φυ−
σικό περιβάλλον (χλωρίδα−πανίδα) τις ανάγκες του και
τα απαραίτητα μέσα προστασίας του.
− Η λειτουργία κέντρου πληροφόρησης που να παρέ−
χει κάθε είδους πληροφορία στους επισκέπτες σχετικά
με το φυσικό περιβάλλον του βιοτόπου καθώς επίσης
και με την λειτουργία Οικοτουριστικού Κέντρου, τις δυ−
νατότητες επίσκεψης και περιήγησης στην ευρύτερη
περιοχή, τα αξιοθέατα και τις παρεχόμενες εξυπηρε−
τήσεις (διαμονής, ψυχαγωγίας)
− Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενη−
μέρωσης πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης τόσο των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και του κοινού γενικά,
όσο και των αρμόδιων φορέων (ιδιωτικός και δημόσι−
ος φορέας) με στόχο την διευκόλυνση, προώθηση και
υποστήριξη της μεταξύ τους συνεργασίας και την μέσα
από αυτήν παραπέρα προστασία και ανάδειξη της ευ−
ρύτερης περιοχής.
− Η διοργάνωση συσκέψεων, ημερίδων, συνεδρίων
εκθέσεων, η δημιουργία βιβλιοθηκών και αρχείων, η
έκδοση ενημερωτικού και άλλου υλικού όπως (χάρτες,
φυλλάδια, ταινίες video, σειρές διαφανειών κ.λπ.).
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της
ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
− Η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης
ρύπανσης.
Β) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του
ν. 3463/2006.
Γ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
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3. Διάρκεια της επιχείρησης
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται
για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δημοσίευση της
προσαρμογής του Καταστατικού στην εφημερίδα της
κυβέρνησης. Ο χρόνος διάρκειας μπορεί να τροποποι−
ηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λαρίσου.
4. Έδρα της επιχείρησης
Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Λαρίσου του
Νομού Αχαΐας.
5. Πόροι της επιχείρησης
α) Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
β) Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από κάθε νόμιμη πηγή.
γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
τους καταστατικούς σκοπούς
δ) Έσοδα από την άσκηση των νόμιμων δραστηριο−
τήτων της.
ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της.
6. Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό
Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα
μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προστίθε−
ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή

της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί
περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση
η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά
την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Κεφάλαιο της επιχείρησης
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση κεφαλαίου
της επιχείρησης το οποίο ανέρχεται σε 1.219,92 ευρώ.
8. Διάλυση
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Λαρίσου. Η εκκαθά−
ριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρίσου.
9. Κάλυψη Δαπάνης
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
για το Δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Μαρτίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
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