Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.02.02 08:33:18
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

385

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 21
18 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/
11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική ανα−
γνώριση ποσοτικών αποκλίσεων − διαδικασία φο−
ρολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρί−
ων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω
αντλιών». ..............................................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
τις εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυ−
χτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου των μονίμων διοικητικών
υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για το έτος 2011. ...
Υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπι−
κού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για το έτος 2011. .......................
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί−
ου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για το έτος
2011. ..........................................................................................................
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί−
ου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενη−
μέρωσης για το έτος 2011. ...................................................
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/
25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄1353) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενι−
κών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρη−
στικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. ...
Καν. (Ε.Κ) 1234/07 − Υλοποίηση του τριετούς προ−
γράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012
και 2013. ................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1005
(1)
Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/
11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώ−
ριση ποσοτικών αποκλίσεων − διαδικασία φορολογι−
κού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων
για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του
π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13
του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) και της παραγράφου 3 του
άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
3. Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ.
1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093 Β΄/ 5.8.2003) «Υποχρεωτική χρή−
ση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222
Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης,
από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπο−
ρία πετρελαίου − Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των
Α.Υ.Ο.Ο. 1084982/616/0015/ΠΟΛ. 1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386
Β΄) και 1099834/859/0015/ΠΟΛ. 1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585
Β΄)» και Α.Υ.Ο.Ο. 1089736/963/0015/ΠΟΛ. 1110/8.10.2003
(ΦΕΚ 1531 Β΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο.
1069392/725/0015/ΠΟΛ. 1094/ 22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β΄)».
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ.
1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική ανα−
γνώριση ποσοτικών αποκλίσεων − διαδικασία φορολο−
γικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων
για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών».
6. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 5007927/1853/Α0034/
10.3.2009 (ΦΕΚ 606 Β΄) «Καθορισμός μέγιστου ποσοστού
απόκλισης όγκου στα αποθέματα φορολογημένου πε−
τρελαίου (DIESEL) θέρμανσης που οφείλεται στις με−
ταβολές θερμοκρασίας και διατίθενται από τους επι−
τηδευματίες του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στους τελικούς
καταναλωτές» και του Π.Δ. 434/2.10.1993 (ΦΕΚ 183 Α΄) με
τις οποίες καθορίζονται ποσοστά απομείωσης (φύρας)
των πετρελαιοειδών προϊόντων, μικρότερα του 1%.
7. Την ανάγκη αξιολόγησης από το φορολογικό έλεγ−
χο, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, των αποδεκτών
αποκλίσεων (φύρας) των αποθεμάτων των πρατηρίων
καυσίμων, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και δε−
δομένα.
8. Ότι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ
998 Β΄) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλί−
σεων − διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων
των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου
μέσω αντλιών» ανακαλείται.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/31743/4753
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερι−
νές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του υποχρεω−
τικού ωραρίου των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για το έτος 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 270) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση
εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα» με την οποία καθορίζεται
η λειτουργία για όλο το εικοσιτετράωρο της Ειδικής
Υπηρεσίας Ελέγχου Εσόδων Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) –
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
5. Την Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23−05−2005 (ΦΕΚ Β΄ 740) από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομεί−
ων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις» καθώς
και την με αρ. πρωτ. 766/26−05−2005 κοινή εγκύκλιο των
Α΄ και Β΄ Δ.ΥΠ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 6.057.448,47 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2011 με τα
στοιχεία ΚΑΕ 0261 και 0263.
7. Την αριθ.Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας, για το έτος 2011, των μονίμων διοικητικών υπαλ−
λήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ:
− για την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.
Ε.Α.),
− για τις μονάδες 24ώρου βάσεως, Νοσοκομεία και
Σ.Α.Β. του Ιδρύματος.
− για την φύλαξη των κτιρίων του Ιδρύματος, στα
οποία υπάρχουν χρηματικά αποθεματικά, αποθήκη δω−

ροσήμων, ιατρικά όργανα μεγάλης οικονομικής αξίας,
ως εξής:
1. Υπερωριακή εργασία που παρέχεται κατά τις απο−
γευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα, για πεντακόσι−
ους πενήντα επτά (557) διοικητικούς υπαλλήλους, διακό−
σιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (267.360)
ώρες. Οι ως άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα
(40) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που πα−
ρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέραν
της υποχρεωτικής, για τετρακόσιους εβδομήντα εννέα
(479) διοικητικούς υπαλλήλους, ογδόντα έξι χιλιάδες
διακόσιες ενενήντα επτά (86.297) ώρες. Οι ως άνω ώρες
δεν θα υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μη−
νιαίως.
3. Για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που πα−
ρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, για τετρακόσιους εβδομήντα επτά
(477) διοικητικούς υπαλλήλους, τριακόσιες δεκατέσσερις
χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ (314.388) ώρες.
4. Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και
εξαιρεσίμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για
πεντακόσιους δεκαοκτώ (518) διοικητικούς υπαλλήλους,
εκατόν ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις
(180.324) ώρες.
5. Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, για πε−
ντακόσιους είκοσι τέσσερις (524) διοικητικούς υπαλλή−
λους εκατό χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (100.608) ώρες. Οι
ως άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ανά
υπάλληλο μηνιαίως.
Η κατανομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ και η πραγματοποίησή τους διαπιστώνεται με
βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά όχι πριν
την 01−01−2011 και μέχρι 31−12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Φ80425/31742/4752
(3)
Υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπικού
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για το έτος 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 A΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των διοι−
κητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκειμένου να
διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες:
− άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από
την εφαρμογή του παγίου συστήματος ρύθμισης κα−
θυστερούμενων εισφορών, έλεγχοι, επιβολή τελών, εκ−
πτώσεις, κλπ,
− αναζήτηση ασφαλιστικών στοιχείων για τους ερ−
γοδότες για την πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής
τους σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που
αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας,
− άμεσος έλεγχος των μητρώων εργοδοτών των
εντασσόμενων ταμείων με άμεση διενέργεια και διεκπε−
ραίωση τακτικών ελέγχων των κοινών επιχειρήσεων και
εκκαθάριση ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομοτεχνικών
έργων προς αποφυγή παραγραφής εισφορών,
− διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων των συγχωνευθέντων
Ταμείων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
− έλεγχος κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών
έργων και ειδικότερα των παλαιοτέρων ανέλεγκτων, κα−
θώς και διεκπεραίωση σημειωμάτων αυθαίρετων οικο−
δομών και εκκαθάριση οικοδομικών έργων, επεξεργασία
των εκθέσεων ελέγχου της ΕΥΠΕΑ και των σημειωμάτων
ελέγχου του ΣΕΠΕ για εντοπισμό των εργοδοτών που
παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία,
− λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος των
οφειλετών του Ιδρύματος,
− διεκπεραίωση υποθέσεων για την υπαγωγή των μα−
κροχρόνιων ανέργων στην προαιρετική ασφάλιση,
− καταχώρηση των Γραμματείων Είσπραξης Τρεχου−
σών Εισφορών (ΓΕΤΕ) το αργότερο μέχρι τις δέκα του
επόμενου μήνα,
− λειτουργία της Υπηρεσίας Ανακεφαλαίωσης που
θα αναλάβει την έκδοση αποφάσεων προσδιορισμού
χρόνου ασφάλισης στους ασφαλισμένους, που θα υπο−
βάλλουν αίτημα πριν τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
τους δικαιώματος, με σκοπό την ταχύτερη έκδοση των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων με παράλληλη άμεση κα−
ταβολή της προσωρινής σύνταξης όπου απαιτείται,
− διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης για την
ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής σύνταξης, μέσω
ανασχεδιασμένων διαδικασιών,
− λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις στα Υπο−
καταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κέντρα απονομών) για την
επίτευξη του στόχου της επιτάχυνσης των απονομών
συντάξεων.
− έκθεση απόψεων της υπηρεσίας επί μεγάλου αριθ−
μού εφέσεων των συνταξιούχων που προσφεύγουν στα
διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας τη χορήγηση χρη−
ματικών παροχών από το Ίδρυμα,
− νομοθετική επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν
κατά τη λειτουργία του ΟΠΣ,
− ένταξη των λειτουργιών των εντασσόμενων ταμείων
στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος,
− διόρθωση άμεσα των δοκιμίων λαθών που εντοπί−
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ζονται κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία των Ανα−
λυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ),
− διαρκής αποστολή στοιχείων στην Ομάδα Παρακο−
λούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την ενημέρωση
του αρχείου βάσει του οποίου χορηγούνται βεβαιώσεις
ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας ή
διαδικτύου,
− διεκπεραίωση αιτήσεων για βεβαιώσεις ασφάλισης
προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα κοινωνικών πα−
ροχών (επιδότηση ενοικίου, χορήγηση στεγαστικών
δανείων, κλπ),
− διεκπεραίωση αιτημάτων για την παροχή κοινωνι−
κοασφαλιστικής προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων,
− διεκπεραίωση αιτημάτων για συμμετοχή σε ειδικά
προγράμματα που απευθύνονται σε ασθενέστερες οι−
κονομικά τάξεις,
− διεκπεραίωση αιτημάτων για τη χορήγηση του Επι−
δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ),
− απογραφή και ένταξη ασφαλισμένων – συνταξιού−
χων – προστατευομένων μελών στο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ,
− διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών
για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του πλη−
ροφοριακού συστήματος,
− έκδοση εγκυκλίων διαταγών και γενικών εγγράφων
για την υλοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν θέ−
ματα αρμοδιότητας κάθε Διεύθυνσης.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 28.335.360,00 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2011, με
στοιχεία ΚΑΕ 0261.
6. Την αριθ.Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, για το έτος 2011, ως εξής: για εννέα χιλιάδες
τετρακόσιους (9.400) διοικητικούς υπαλλήλους, τέσσερα
εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (4.512.000)
ώρες, για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι
και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι
τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά
υπάλληλο μηνιαίως.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό−
λησης θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κάθε μο−
νάδας. Η κατανομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής
απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά όχι προν
την 01−01−2011 και μέχρι 31−12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. 80425/31952/4801
(4)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί−
ου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για το έτος
2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσω−
πικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι
εξής εργασίες: προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και
χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, καταχώριση
καταβολών στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΤΕΑΜ,
χορήγηση σημειωμάτων στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για βεβαιώσεις
ασφαλιστικής ενημερότητας, σύνταξη υποφακέλων με
στοιχεία αυτοτελώς ασφαλισμένων, διαχωρισμός φακέ−
λων ασφαλισμένων για τους κλάδους σύνταξης − πρό−
νοιας, έκδοση εκκρεμών συνταξιοδοτικών αποφάσεων,
διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων,
ταξινόμηση και αποστολή στα κατά τόπους υποκατα−
στήματα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 10.000 συνταξιοδοτικών φακέλων
των Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ, διεκπεραίωση
διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μετάπτωσης στο
ενιαίο σύστημα πληρωμών των συνταξιούχων ΤΕΑΜ −
ΝΠΔΔ και ΤΑΠΓΤΕ, διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων
ασφαλισμένων για αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής
υπηρεσίας.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 178.166,40 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2011.
6. Την αριθ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών, για το έτος 2011 και συγκεκριμέ−
να: για εξήντα έξι (66) υπαλλήλους, τριάντα μία χιλιάδες
εξακόσιες ογδόντα (31.680) ώρες για εργασία που θα
παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το
πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαί−
νουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι: Αντωνίου Χρυσόστομος, Οι−
κονόμου Ειρήνη, Παπαδάκη − Παπανίκου Φρειδερίκη,

Ζαχαράκη Ελευθερία, Γρηγορίου Σωτηρία, προϊστάμενοι
και αναπληρωτές των Διευθύνσεων του Ταμείου.
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά όχι πριν
την 01−01−2011 και μέχρι 31−12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. Φ.80425/28071/4153
(5)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρω−
σης για το έτος 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσω−
πικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι
εξής εργασίες: κλείσιμο ισολογισμών −απολογισμών των
λογαριασμών που διατηρεί το Ταμείο, ενημέρωση αρ−
χείων ασφαλισμένων και συνταξιούχων και εκκαθάριση
δαπανών υγείας.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
πενήντα χιλιάδων (250.000,00) € περίπου και θα βαρύ−
νει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2011 (ΚΑΕ
0261).
6. Την αριθ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το έτος
2011 και συγκεκριμένα: για εκατό (100) υπαλλήλους σα−
ράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ώρες για εργασία που θα
παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το
πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες
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απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαί−
νουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων
του Ταμείου καθώς και η Προϊσταμένη του Περιφερεια−
κού Τμήματος Ασφάλισης − Παροχών Θεσσαλονίκης.
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά όχι πριν
την 01−01−2011 και μέχρι 31−12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. Ζ1− 21
(6)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/
25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄1353) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών
Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί
με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα»
β) του π.δ/τος 197/1997 (ΦΕΚ Α΄ 156) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) του π.δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
δ) του π.δ./τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ε) του π.δ./τος 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ περ. 1 στοιχ. ββ΄ του
π.δ./τος 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων»,
η) της με αριθμ. Οικ. 20854/54/2010 απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 1673) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
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Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέ−
ρογλου και Άννα Νταλάρα» και
θ) του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλε−
κτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α΄ 189).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ
Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει,
και της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του
ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως
ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»
3. Την υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353) από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση
αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί
καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
ως εξής:
4. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των οποίων
στηρίχθηκε η έκδοση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008
(ΦΕΚ Β΄ 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
των υπ’ αριθμ. 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 αποφά−
σεων του Αρείου Πάγου που έχουν εκδοθεί όλες επί
υποθέσεων συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών
κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.
5. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου των
ανωτέρω αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδια−
φέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την
προστασία των καταναλωτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
την τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−
798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών
Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1) διαγράφεται
η φράση «κυμαινόμενου επιτοκίου».
2. Στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 η φράση «του
δανείου,» αντικαθίσταται από τη φράση «του δανείου
με κυμαινόμενο επιτόκιο,».
3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«α) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης
μετρητών από κατάστημα ή Αυτόματο Ταμειολογικό
Μηχάνημα (ΑΤΜ) του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος την
καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων στο πι−
στωτικό ίδρυμα,».
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περί−
πτωση η ως εξής :
«η) όρος που προβλέπει, στην περίπτωση στεγαστικού
δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση
κατοικίας, ότι το δάνειο θα κατατίθεται σε δεσμευμένο
λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνε−
ται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο
δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου
από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στο δεσμευ−
μένο λογαριασμό. Ο όρος απαγορεύεται ανεξάρτητα αν
το ποσόν που κατατίθεται στο λογαριασμό του δανει−
ολήπτη εκτοκίζεται με τόκο καταθέσεως».
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5. Στην παράγραφο 3) προστίθενται εδάφια β), γ), δ),
ε), στ) και ζ) ως εξής:
β) όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο
μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει το
πιστωτικό ίδρυμα, βαρύνονται με έξοδα τήρησης και
παρακολούθησης και κινήσεων,
γ) όρος που προβλέπει ότι υποχρεώνεται ο καταθέτης
να ειδοποιήσει αμέσως το πιστωτικό ίδρυμα, σε περί−
πτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων και ορίζει
ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν ευθύνεται σε περίπτωση
που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν
λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση,
δ) όρος που προβλέπει την επιβολή εξόδων αδράνειας
σε καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνη−
τοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο
διάστημα που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα,
ε) όρος που προβλέπει ότι επιβάλλονται προμήθεια
ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που
είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος,
στ) όρος με τον οποίον επιβάλλονται προμήθεια ή
έξοδα σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρε−
χούμενου, αναφορικά με ανάληψη ή κατάθεση μετρητών
ή επιταγής στα ταμεία, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν
ορισμένο όριο που ορίζει η Τράπεζα, και
ζ) όρος που περιορίζει την ευθύνη του πιστωτικού
ιδρύματος μόνο για δόλο ή για βαρειά αμέλεια του
υπαλλήλου της σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής
σε δελτία ή σε εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την ευθύνη του για ελαφρά αμέλεια.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Ζ1−798/25−06−2008 (Β΄ 1353) υπουργικής απόφασης.
7. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Aριθμ. 312751
(7)
Καν. (Ε.Κ) 1234/07 − Υλοποίηση του τριετούς προγράμ−
ματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012 και 2013.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή

της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280) σε συνδυασμό με
το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστι−
κού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του
Ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του Ν. 3147/03 (Α΄ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ.» (Α΄ 213).
θ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ι) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας
σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ιβ) Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/09) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη»
ιγ) Την αριθμ. 383 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (ΦΕΚ 29/Β΄/28−1−2010) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης κ΄ Η.Δ., Γεώργιου Ντόλιου»
2. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Κ.) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).
β) (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου
σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας»
(L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύ−
ει.
γ) (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
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δ) (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων
(L171).
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 −
2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για
έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε (2010) 6054 τελικό/
14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού όπως φαίνεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση Συνολικής Δαπάνης
του τριετούς προγράμματος
Εγκρίνουμε συνολική δαπάνη μέχρι 16.600.000,00 € για
τα έτη 2011, 2012 και 2013, για την υλοποίηση του τριε−
τούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως
εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος
και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00 € θα βαρύνει τον
ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος
και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00€ θα βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).
Άρθρο 2
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση
των ενεργειών του προγράμματος για το έτος 2011
2.1 Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφω−
να με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι
5.400.000 €.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ
09.01.02903).
Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος
2011 δαπάνη μέχρι 50.000 € για την κάλυψη των εξόδων
κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσι−
ών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην πα−
ρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης
του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισό−
ποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110
(ΚΔ 09.01.02903) του Τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον
κωδικό ΚΑ 2279 – Φ086.
2.2 Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για το
έτος 2011 (1/9/2010 – 31/8/2011) υλοποιούνται οι ακόλου−
θες Ενέργειες και επιμέρους Δράσεις με τις προβλε−
πόμενες για κάθε μία δαπάνες.
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 €
για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
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1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών
προϊόντων της κυψέλης.
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 €
για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
(Αντικατάσταση κυψελών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
1.200.000 €
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομί−
ας
Προβλεπόμενη Δαπάνη:
2.565.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 €
για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη
ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης με−
λιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για
την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι,
έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μιας
ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης,
έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε
έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και κοι−
νοτικά όργανα. Μη τήρηση των σχετικών όρων και υπο−
χρεώσεων καθώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη
καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν
καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
4.1 Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο
έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ−
γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας,
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πλη−
ροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες.
4.2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται
το ετήσιο ύψος δαπανών, συνολικά και κατά ενέργεια
για τα έτη 2012 και 2013, καθώς και οι αντίστοιχες δα−
πάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έξοδα κί−
νησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακο−
λούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του
προγράμματος.
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4.3 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ−
μογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση,
η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά
κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος
προγράμματος.
4.4 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν –
τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα
χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή τις
επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο
106 του Καν. (Ε.Κ.) 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι
δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορί−
ου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η κοινοτική
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που
αναλαμβάνονται. Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμο−
γή του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέπει την
υλοποίηση κάποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά
προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό
πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπα−

ϊκή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται
την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της
εν λόγω κοινοποίησης.
4.5 Οι δράσεις των ετήσιων προγραμμάτων υλοποι−
ούνται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου κάθε
έτους μέχρι 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
4.6 Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2010 μέχρι
31/08/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011
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