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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6553 (1)

 Ανάθεση έργου με σύμβαση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206, Α΄).

β) Του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/ 
22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247, Α΄).

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ 
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους 
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα». 

ε) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201, Α΄).

στ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57, Α).

η) Της παρ. 51 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/
τ. Α΄/17.6.1996) 

2. Το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δημι−
ουργία Μηχανισμών για την αποτελεσματική και Βιώ−
σιμη Υλοποίηση των Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ 
της Αλβανίας, της Ε.Ε. και των ενδιαφερομένων τρίτων 
χωρών», που θα υλοποιηθεί στην Αλβανία.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/28/29283/1.2.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
55/1998 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 ν. 2412/1996).

4. Την υπ’ αριθμ. 564/2006 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήμα−
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ότι πρόκειται 
για γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου και δεν υποκρύ−
πτεται εξαρτημένη εργασία.

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432, 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204).

6. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη για την αναφερό−
μενη μίσθωση έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
έξι χιλιάδων (56.000) ευρώ και θα αντιμετωπιστεί με 
την μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό εξόδων 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. ετών 2007 και 2008, από τον ειδικό 
λογαριασμό υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΝΕΙΑΣ». 
Ειδικότερα, για το έτος 2007 αντιστοιχεί πίστωση ύψους 
38.500 ΕΥΡΩ, και για το έτος 2008 πίστωση ύψους 17.500, 
00 ΕΥΡΩ, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε έργο με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του 
Αστικού Κώδικα, σε ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης. 

2. Το έργο που ανατίθεται στο άτομο αυτό είναι:
• Η απασχόλησή του θα είναι αποκλειστικά για τις 

ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία 
Μηχανισμών για την αποτελεσματική και Βιώσιμη Υλο−
ποίηση των Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ της Αλβα−
νίας, της Ε.Ε. και των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών», 
που θα υλοποιηθεί στην Αλβανία.
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• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων 
του κοινοτικού προγράμματος που θα υλοποιηθούν στην 
Αλβανία.

• Η σύνταξη τακτικών εκθέσεων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος που θα 
υλοποιηθούν στην Αλβανία τις οποίες και θα αποστέλλει 
στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαέξι 
(16) μήνες.

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αλβανία.
5. Το έργο αυτό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2, είναι απαραίτητο να συντελεστεί, για 
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Δημιουργία Μηχανισμών 
για την αποτελεσματική και Βιώσιμη Υλοποίηση των 
Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας, της 
Ε.Ε. και των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών», που θα 
υλοποιηθεί στην Αλβανία. (ΑΙΝΕΙΑΣ). 

Η εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου δεν ανάγεται 
στο κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρε−
τούν στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και δεν μπορεί να εκτελεστεί από το 
προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας. Οι ανωτέρω ανά−
γκες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες 
(εμπειρία σε θέματα σχετικά με ζητήματα επιστροφής 
και επανεισδοχής μεταναστών από ευρωπαϊκά κράτη, 
στο πλαίσιο αποστολών Διεθνών Οργανισμών και της 
Ε.Ε), τις οποίες δε διαθέτει το προσωπικό του ΥΠΕΣΔΔΑ. 
Συνεπώς το συγκεκριμένο πρόσωπο, δε δύναται να προ−
έλθει από τους εν ενεργεία υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Το αναφερόμενο αντικείμενο έργου αποτελεί αντικεί−
μενο σύμβασης έργου, χωρίς να υποκρύπτεται εξαρτη−
μένη εργασία. 

6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή του ανάδοχου στο 
ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων (56.000) ευρώ συμπερι−
λαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

7. Η καταβολή της εργολαβικής αμοιβής μπορεί να 
γίνεται και τμηματικώς κατά μήνα, η άλλο χρονικό όριο 
σε συνάρτηση με τμηματική παράδοση αντίστοιχου συ−
γκεκριμένου μέρους του αντικειμένου του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/18/4458 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/9/17650/23.9.2005 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός ειδικών ορί−
ων ηλικίας διορισμού προσωπικού του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΦΕΚ 1391/τ. Β΄/7.10.2005).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του 

ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ. Α΄/20.9.2002), όπως ισχύει, σύμ−

φωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται 
από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των 
προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την 
οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα 
και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης».

2. Το υπ’ αριθμ. 5117.01/01/2007/15.2.2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με τον καθο−
ρισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης λιμενεργα−
τών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/9/17650/ 
23.9.2005 (ΦΕΚ 1391/τ. Β΄/7.10.2005) υπουργική απόφαση, 
που αφορά στον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας 
διορισμού για το προσωπικό του κλάδου Λιμενεργατών 
του ΟΛΠ Α.Ε. και ορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας 
διορισμού στον κλάδο αυτό αντί του τεσσαρακοστού 
(40°) το τεσσαρακοστό πέμπτο (45°) έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866 (3)
    Καθορισμός παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχο−

νται από τις Υπηρεσίες Απογραφής των Γεωργικών 
Μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21, παρ. 5β του ν. 3147/Α/2003 (ΦΕΚ 135/

Α/2003) «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζη−
τημάτων των αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 11, παρ. 2β του ν. 3399/Α/2005 (ΦΕΚ 255/
Α/2005) «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή 
στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 84, 87 και 88 του ν. 2696/Α/1999 (ΦΕΚ 
57/Α/1999) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 142196/10.11.1987 (ΦΕΚ 738/Β/22.12.1987) 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον αγροτι−
κό εξηλεκτρισμό», την υπ’ αριθμ. 21325/1151/εγκύκλιο 
34/6.3.1974 και την υπ’ αριθμ. 58430/3423/769/εγκύκλιο 
72/30.6.1973.

5. Το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) 
«Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι 
λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών».
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6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄/2005) «Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 
204/Β΄/2006) όμοια απόφαση.

7. Τι διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυσης της Ν. Αυ−
τοδιοίκησης καθώς και το ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση 
διατάξεων για τη Ν.Α. και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 393155/22.9.1992 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.1992) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών 
και Γεωργίας «Περιορισμός των συλλογικών οργάνων 
του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 344992/28.1.1994 (ΦΕΚ 88/Β/11.2.1994) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Εσωτερικών, 
Οικονομικών και Γεωργίας.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/2.2.1996) 
«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527 
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ 1284 Β΄).

11. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγει−
οβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού και ότι 
η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνει 
τον Κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ύψος των παραβόλων για τις υπη−
ρεσίες που προσφέρουν οι Δ/νσεις, Τμήματα Εγγείων 
Βελτιώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά 
με την κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων και 
τον εξηλεκτρισμό γεωργίας και απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την 
εφαρμογή του προγράμματος του αγροτικού εξηλε−
κτρισμού ως ακολούθως:

1. Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού ή Δασικού 
Μηχανήματος, 15 ευρώ (€).

2. Έκδοση αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού 
Μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς, 15 ευρώ (€).

3. Έκδοση νέας Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού ή Δα−
σικού Μηχανήματος λόγω αλλαγής κινητήρα ή απώλειας 
κρατικών πινακίδων, 10 ευρώ (€).

4. Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανή−
ματος, 10 ευρώ (€).

5. Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης Αγροτικού Μηχανή−
ματος, 10 Ευρώ (€).

6. Έκδοση αντιγράφου Δελτίου Ταξινόμησης Αγροτικού 
Μηχανήματος λόγο απώλειας ή φθοράς, 10 ευρώ (€).

7. Έκδοση άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή ή βο−
ηθού χειριστή αγροτικού μηχανήματος, 15 ευρώ (€).

8. Θεώρηση ή επέκταση άδειας οδήγησης ή πτυχίου 
χειριστή ή βοηθού χειριστή αγροτικού μηχανήματος, 
15 ευρώ (€).

9. Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ή πτυχίου 
χειριστή αγροτικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή 
φθοράς, 10 ευρώ (€).

10. Χορήγηση βεβαίωσης περί κατοχής άδειας οδή−
γησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος, 10 
ευρώ (€).

11. Έκδοση έκθεσης δοκιμής λειτουργικότητας αγρο−
τικού μηχανήματος 100 ευρώ (€).

12. Έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ταξινόμησης ή 
απογραφής αγροτικού μηχανήματος 5 ευρώ (€).

13. Έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αγροτικού μη−
χανήματος για λοιπές περιπτώσεις 5 ευρώ (€).

14. Χορήγηση βεβαίωσης περί κατοχής γεωργικών 
μηχανημάτων, 10 ευρώ (€).

15. Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής γεωργικού μηχα−
νήματος από τα μητρώα, 10 ευρώ (€).

16. Χορήγηση βεβαίωσης περί συμφωνίας του αγροτι−
κού μηχανήματος με τα οριζόμενα στον Κ.O.K., 10 ευρώ 
(€).

17. Χορήγηση βεβαίωσης περί κυκλοφορίας συλλεκτι−
κής μηχανής, 20 ευρώ (€).

18. Χορήγηση βεβαίωσης περί απογραφής αγροτικού 
μηχανήματος 10 ευρώ (€).

19. Έκδοση έγκρισης απογραφής αγροτικού μηχανή−
ματος, 30 ευρώ (€).

20. Έκδοση άδειας ίδρυσης συνεργείου αγροτικών 
μηχανημάτων, 100 ευρώ (€).

21. Έκδοση άδειας λειτουργίας συνεργείου αγροτικών 
μηχανημάτων, 100 ευρώ (€).

22. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 
αγροτικών μηχανημάτων, 80 ευρώ (€).

23. Έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου για την ηλεκτρο−
δότηση γεωργικών εγκαταστάσεων, 50 ευρώ (€).

24. Έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου 
για την ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεων, 25 
ευρώ (€).

Β. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά κατατίθενται από 
τους ενδιαφερόμενους στην Τράπεζα της Ελλάδος στον 
Λογαριασμό GR 850100024000000000026702/1 (26702/1) 
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και στον Κωδικό Εσόδου 6313Ε 
και το εκδοθέν παράβολο υποβάλλεται με τα λοιπά 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των 
παραπάνω αδειών και την διεκπεραίωση των διοικη−
τικών πράξεων. Τα καταβληθέντα ποσά καλύπτουν τα 
αντίστοιχα έξοδα έκδοσης των παραπάνω διοικητικών 
πράξεων που σχετίζονται με το παραπάνω έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να τεθεί σε εφαρμογή ένα μήνα μετά 
τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ. 272944 (4)
    Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης βιομηχανικής τομά−

τας περιόδου 2007/2008. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
260777/8.2.2007 απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 

«Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος 
στις ΕΚ κ.λπ.».



7592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Τις διατάξεις των Καν (ΕΚ) 2201/1996, 2699/2000 και 
1535/2003, όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 252431/11.5.2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Παραγωγή και διάθεση βιομηχανικής τομάτας 
περιόδου 2004/2005 και εφεξής» (ΦΕΚ 757/Β/21.5.2004), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το υπ’ αριθμ. 280261/1.3.2007 αίτημα της εταιρείας 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ.

5. Το από 28.2.2007 ενοικιαστήριο των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων της «ΛΑΔΑΣ ΑΕ» στην εταιρεία «ΕΥΡΩ−
ΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ».

6. Την ανάγκη να δοθεί, στο πλαίσιο της κείμενης 
νομοθεσίας, η δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύστημα ενίσχυ−
σης στη μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των παραγόμενων 
ποσοτήτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 260777/8.2.2007 (ΦΕΚ 168/
Β/8.2.2007) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, επιτρέπουμε στην εταιρεία «ΕΥΡΩ−
ΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ» να λειτουργήσει, για την εμπορική 
περίοδο 2007/2008, εκτός από τις εγκαταστάσεις της 
(3ο χλμ. Λάρισας – Τυρνάβου) και στις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης «ΛΑΔΑΣ ΑΕ» (3ο χλμ. Φαρσάλων – Βό−
λου), που ήρθαν στην κατοχή της με το από 28.2.2007 
ενοικιαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ    
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