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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1606
21 Νοεμβρίου2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5386
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/23.1.2002 κοινής υπουργι−
κής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας (νυν Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και Εθνικής Οικονομίας
(νυν Οικονομίας και Οικονομικών) περί συγκρότησης
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER + 2000−2006 όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003,
2058/14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 98Α΄)
2. Το π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπ.
Γεωργίας.
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Υ1/
10.3.2004 (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004) σχετικά με τη μεταβολή
τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης
των Υπουργείων.
4. Το Π.Δ. 202/2004 (ΦΕΚ 176Α/23.9.2004) με το οποίο
διορίστηκε ο Ε. Μπασιάκος στη θέση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) σχετικά με
τον Οργανισμό του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.
6. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) σχετικά με τη
συγχώνευση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 38243/ΔΙΟΕ 922/28.9.2004 (ΦΕΚ 1496/
Β/6.10.2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για την κατάργηση επιτροπών και ομάδων
εργασίας.
8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών
και Γεωργίας υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 «Σύσταση
Διοικητικού τομέα προγραμματισμού και εφαρμογών
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδι−
κού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/
Β/18.10.2001).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/23.1.2002 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας
(νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και
Εθνικής Οικονομίας (νυν Οικονομίας και Οικονο−
μικών) περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER + 2000−2006 όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 1303/1.11.2002, 4005/31.10.2003, 2058/
14.5.2004 και 5081/1.11.2004 κοινές υπουργικές απο−
φάσεις. ....................................................................................................
Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύ−
σεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. ......................
Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους
γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποί−
ηση της Υ.Α. ΔΓ /C 47 /23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998)
«Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύ−
πων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημά−
των και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων
γεωργικών μηχανημάτων» και παύση ισχύος της
Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/00) ....................................
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της
πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του
προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλ−
λευσης Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92»
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 560/134186/
9.12.2004 κοινή υπουργική απόφαση. ............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφα−
σης «Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέ−
ωση στη βάση δεδομένων των συναλλασσομέ−
νων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών
(Μητρώο)» (Β 117), όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα». ...............................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυ−
τής σε μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .........
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Δελέγκου Ανδριάνα του
Σπύρου. ...................................................................................................
Kύρωση μερικής αναμόρφωσης επέκτασης συν/σμού
Μεταλλικού έτους 2001 ............................................................
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Άρθρο 8
Γενικά
Το συνημμένο υπόδειγμα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας, καθώς και τα λοιπά έντυπα για την εφαρμογή
της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται
στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το έτος
2006 και τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

-

F
Αριθμ. 13987/Γ11/2253
(3)
Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους γεωρ−
γικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποίηση της Υ.Α.
ΔΓ /C 47 /23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998) «Προϋποθέσεις και
διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων
αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των με−
ταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων» και παύση
ισχύος της Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/00)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 84, 85, 86, 87 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
1999) περί «Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
που αναφέρονται στην ταξινόμηση, απογραφή, τεχνικό
έλεγχο και απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων.
2. 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 98Α΄).
3. Την υπουργική απόφαση ΔΓ/C47/23.4.1998 (ΦΕΚ 487/
21.5.1998) «προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των

τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημάτων
και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων γεωργικών
μηχανημάτων» και ειδικότερα της παραγράφου 8, υπο−
παράγραφοι (α) και (δ) αυτής.
4. Την Υπουργική απόφαση 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/
Β/2000) «Τροποποίηση της ΔΓ/C 47 /23.4.1998 ΦΕΚ 487/
21.5.1998 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας».
5. Τις περιορισμένες δυνατότητες εφοδιασμού με δια−
τάξεις προστασίας των ελκυστήρων παλαιάς τεχνολο−
γίας λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τις αντίστοιχες
κατασκευαστικές βιομηχανίες για την κατασκευή τέ−
τοιων συστημάτων (εσωτερικών ή εξωτερικών) και την
ανάγκη παράτασης του μέτρου μη υποχρεωτικού εφοδι−
ασμού με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου.
6. Την ανάγκη παύσης ισχύος των παραγράφων 1 και
2 της Υ.Α. 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/2000), αποφασί−
ζουμε:
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 8 υποπαραγράφους
(α) και (δ) της απόφασης ΔΓ/ C 47/ 23.4.1998 (ΦΕΚ 487/
Β/1998) ως ακολούθως:
α) Καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη επί των γεωργι−
κών ή δασικών ελκυστήρων διατάξεων προστασίας ένα−
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ντι ανατροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οδηγία
της Ε.Ε. με αριθμό 74/150/ΕΟΚ (L84/28.3.1974) όπως αντι−
καταστάθηκε με την 2003/37/ΕΚ (L171/9.7.2003), στις επι−
μέρους οδηγίες 77/536/ΕΟΚ (L220/29.8.1977), 79/622/EOK
(L179/17.7.1979), 86/298/ΕΟΚ (L186/86), 87/402/ΕΟΚ (L220/
87), τα παραρτήματά τους και τις τροποποιήσεις αυτών
οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία
με τις κοινή υπουργική απόφαση 259987/1.6.1984 (ΦΕΚ
377/Β/1984), 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 1198/Β/2005),
290422/ 15.9.1988 (ΦΕΚ 696/Β/1988) και 290542/18.11.1988
(ΦΕΚ 872/Β/1988).
β) Οι γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες που έχουν απο−
γραφεί ή κυκλοφορούν με την Ειδική Άδεια Προσωρινής
Κυκλοφορίας ή με το Δελτίο Ταξινόμησης τα οποία
έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ της Υ.Α. 9053/24.1.2000
(ΦΕΚ 99/Β/00) και δεν είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις
προστασίας εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως
μέχρι 31.12.2010 εφοδιαστούν με εγκεκριμένες διατάξεις
προστασίας.
2. Αντικαθιστούμε την ένδειξη της υποπαραγράφου
(ε) της παραγράφου 8 της απόφασης ΔΓ/ C 47/ 23.4.98
(ΦΕΚ 487/Β/1998) με την ένδειξη (γ).
3. Καταργούμε την παράγραφο 6 της Υ.Α. ΔΓ/ C 47/
23.4.98 (ΦΕΚ 487/Β/1998).
4. Παύει η ισχύς της 9053/24.1.2000 (ΦΕΚ 99/Β/2000)
«τροποποίηση της ΔΓ/ C47/23.4.1998 (ΦΕΚ 487/Β/
21.5.1998)».
5. Κατά τα λοιπά η απόφαση ΔΓ/ C47/23.4.1998 (ΦΕΚ
487/Β/ 21.5.1998) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 140044
(4)
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της πε−
νταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του προ−
γράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης
Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92» που συγκρο−
τήθηκε με την υπ’ αριθμ. 560/134186/9.12.2004 κοινή
υπουργική απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ υπ’ αριθμ. 560/134186/9.12.2004 Κοινή από−
φαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύσταση και
συγκρότηση πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγ−
χου του προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλ−
λευσης Γεωργικών Γαιών – Καν.(ΕΟΚ) 2078/92» καθώς
και τοπικών επιτροπών από τους Γενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών στους Νομούς που εφαρμόζεται το
πρόγραμμα» και ιδιαιτέρως το άρθρο 4 η τελευταία
παράγραφος του οποίου αναφέρει: «Όλα τα πρακτικά
για όλες τις εξετασθείσες εκτάσεις πρέπει να έχουν
κατατεθεί εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εν
λόγω προθεσμίας δυναμένης να παραταθεί με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

2. Την υπ’ υπ’ αριθμ. 134179/12.5.2005 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με
την οποία παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης του
έργου της εν θέματι επιτροπής ως τις 31.10.2005.
3. Το υπ’ υπ’ αριθμ. 1378/27.7.2005 έγγραφο της εν
θέματι Επιτροπής στο οποίο η Επιτροπή ζητά να πα−
ραταθεί η λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι τις 30
Νοεμβρίου 2005.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε τη λειτουργία της πενταμελούς Κε−
ντρικής Επιτροπής Ελέγχου του προγράμματος «Μακρο−
χρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών» μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου 2005.
Κατά την ημερομηνία αυτή η εν λόγω Επιτροπή οφεί−
λει να έχει ολοκληρώσει το έργο της ήτοι να έχει κα−
ταθέσει στη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος όλα τα πρακτικά για όλες τις εκτάσεις
που οφείλει να ελέγξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 313925
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασης
«Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη
βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον το−
μέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)» (Β 117),
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α 98).
2. Το π.δ. 326/1998 «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπω−
ροκηπευτικών» (Α 221), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
298/2000 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 326/1998
«Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (Α 221)»
(Α 240).
3. Την υπ’ αριθμ. 257543/31.7.2003 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Γεωργίας
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/
2001 της Επιτροπής των ΕΚ «σχετικά με τους ελέγχους
τήρησης των προδιαγραφών εμπορίου που εφαρμόζο−
νται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών»» (Β 1122),
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η υπ’ αριθμ. 216173/19.1.2004 απόφασή μας (Β 117),

