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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1503/Β0051 (1)
Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ−

χου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Ειδι−
κή Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση 
της Υπαίθρου 2000−2006» (ΕΠ ΑΑ−ΑΥ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια−

χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 136) και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/27040/0022/31.7.2003 απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ−
θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 1170).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β’ 310).

5. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), για το έτος 2006.

6. Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή−
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2006.

7. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην ΕΥΔ του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανα−
συγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006» (ΕΠ ΑΑ−ΑΥ)

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη 300 €, για την αμοιβή των 
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μήνα ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
εργασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 30.6.2006 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 117735 (8)
Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι έως IV και Χ του π.δ. 

365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί−
ες 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής και 2006/36/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλή−

ψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των 
φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 25 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα 
προστασίας κατά της εισαγωγής στη χώρα ή μέσω αυτής 
σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. οργανισμών επιβλαβών 
για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξά−
πλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ132 / 11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέ−
ξανδρο Κοντό».

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το π.δ. 
365/2002 (Α΄ 307), όπως ισχύει, ως προς τα Παραρτή−
ματα Ι έως IV και ως προς το Παράρτημα Χ σε συμ−
μόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/35/EK της Επιτροπής 
(L 88/9 της 25.3.2006) και 2006/36/ΕΚ της Επιτροπής (L 
88/13 της 25.3.2006).

Άρθρο 2
(άρθρο 1 Οδηγίας 2006/35/ΕΚ)

Τα Παραρτήματα Ι έως IV το π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) 
τροποποιούνται ως εξής:

(1) Το Παράρτημα Ι, Μέρος Β τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α) σημείο 1 τα αναγραφόμενα εντός 

παρενθέσεων μετά τη λέξη «Πορτογαλία» αντικαθίστα−
νται από τα κατωτέρω:

«Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, 
Madeira, Ribatejo e Oeste (κοινότητες των Alcobaca, 

Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhà, 
Nazaré, Obidos, Péniche και Torres Vedras) και Trás−os−
Montes».

β) στο στοιχείο β) σημείο 1 η λέξη «Λιθουανία» δια−
γράφεται.

(2) Το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β τροποποιείται ως 
εξής:

στην τρίτη στήλη του στοιχείου β) σημείο 2:
α) μετά τις λέξεις «Forli−Cesena» και μετά τη λέξη 

«Rimini» προστίθεται η φράση «(εκτός της επαρχιακής 
περιοχής που βρίσκεται βορείως της εθνικής οδού αριθ. 
9 − Via Emilia)».

β) η φράση «Trentino−Alto Adige: αυτόνομη επαρχία 
του Trento» διαγράφεται.

γ) μετά τη λέξη «Σλοβενία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «(εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska και 
Maribor)».

δ) μετά τη λέξη «Σλοβακία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné 
Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce 
και Hronské Kl’ačany (κομητεία Levice), Vel’ké Ripňany 
(κομητεία Topol’čany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov 
(κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
και Zatín (κομητεία Trebišov)]».

(3) Το Παράρτημα III μέρος Β τροποποιείται ως 
εξής:

στη δεύτερη στήλη των σημείων 1 και 2:
α) μετά τις λέξεις «Forli−Cesena» και μετά τη λέξη 

«Rimini» προστίθεται η φράση «(εκτός της επαρχιακής 
περιοχής που βρίσκεται βορείως της εθνικής οδού αριθ. 
9 − Via Emilia)».

β) η φράση «Trentino−Alto Adige: αυτόνομη επαρχία 
του Trento» διαγράφεται.

γ) μετά τη λέξη «Σλοβενία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «(εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska και 
Maribor)».

δ) μετά τη λέξη «Σλοβακία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné 
Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce 
και Hronské Kl’ačany (κομητεία Levice), Vel’ké Ripňany 
(κομητεία Topol’čany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov 
(κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
και Zatín (κομητεία Trebišov)]».

(4) Το Παράρτημα IV, Μέρος Β τροποποιείται ως 
εξής:

α) στην τρίτη στήλη του σημείου 20.1, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

β) στην τρίτη στήλη του σημείου 20.2, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

γ) στην τρίτη στήλη του σημείου 21, η φράση «Trentino−
Alto Adige: αυτόνομη επαρχία του Trento» διαγράφεται.

δ) στην τρίτη στήλη των σημείων 21 και 21.3:
1. μετά τις λέξεις «Forli−Cesena» και μετά τη λέξη 

«Rimini» προστίθεται η φράση «(εκτός της επαρχιακής 
περιοχής που βρίσκεται βορείως της εθνικού οδού αριθ. 
9 − Via Emilia)».

2. μετά τη λέξη «Σλοβενία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «(εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska και 
Maribor)».

3. μετά τη λέξη «Σλοβακία» προστίθεται η ακόλου−
θη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné 
Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce 
και Hronské Kl’ačany (κομητεία Levice), Vel’ké Ripňany 
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(κομητεία Topol’čany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov 
(κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
και Zatín (κομητεία Trebišov)]».

ε) στην τρίτη στήλη του σημείου. 22, η λέξη «Λιθουα−
νία» διαγράφεται.

στ) στην τρίτη στήλη του σημείου 23, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

ζ) στην τρίτη στήλη των σημείων 24.1, 24.2 και 24.3:
τα αναγραφόμενα εντός παρενθέσεων μετά τη 

λέξη «Πορτογαλία» αντικαθίστανται από τα εξής: 
«Azores, Beira Interior, Beira Literal, Entre Douro e Minho, 
Madeira, Ribatejo e Oeste (κοινότητες των Alcobaça, 
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 
Nazaré, Obidos, Péniche και Torfes Vedras) και Trás−os−
Montes».

η) στην τρίτη στήλη του σημείου 25, η λέξη «Λιθουα−
νία» διαγράφεται.

θ) στην τρίτη στήλη του σημείου 26, η λέξη «Λιθουα−
νία» διαγράφεται.

ι) στην τρίτη στήλη του σημείου 27.1, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

ια) στην τρίτη στήλη του σημείου 27.2, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

ιβ) στην τρίτη στήλη του σημείου 30, η λέξη «Λιθου−
ανία» διαγράφεται.

Άρθρο 3
(άρθρο 1 Οδηγίας 2006/36/ΕΚ)

Το Παράρτημα Χ του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) τροποποι−
είται ως ακολούθως:

1.Το Μέρος Α΄ τροποποιείται ως εξής:
α) στο σημείο 2 του στοιχείου α), οι λέξεις εντός της 

παρένθεσης μετά τη λέξη «Πορτογαλία» αντικαθίστανται 
από τις ακόλουθες λέξεις «Azores, Beira Interior, Beira 
Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste 
(κοινότητες Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Péniche και 
Torres Vedras) και Tras−os−Montes».

β) στα σημεία 3.1, 11 και 13 του στοιχείου α), μετά τη 
λέξη «Κύπρος» παρεμβάλλονται οι λέξεις «(έως τις 31 
Μαρτίου 2008)».

γ) στο σημείο 2 του στοιχείου β) η δεύτερη στήλη 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«− Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία (Abruzzi, 
Basilicata, Calabria, Campania, Friuli − Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Piedmont, Σαρδηνία, Σικελία, 
Tuscana, Umbria,−Valle d’Aosta), Λεττονία, Πορτογαλία, 
Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Isle of 
Man και Channel Islands),

− και, έως τις 31 Μαρτίου 2008, Ιρλανδία, Ιταλία (Apulia, 
Emilia−Romagna: επαρχίες των Forli−Cesena (εκτός 
της επαρχιακής περιοχής που βρίσκεται βορείως της 
εθνικής οδού 9 −Via Emilia), Parma, Piacenza και Rimini 
(εκτός της επαρχιακής περιοχής που βρίσκεται βορεί−
ως της εθνικής οδού 9 − Via Emilia), Lombardy, Veneto 
(εκτός των κοινοτήτων Rovigo, Polesella, Villa−marzana, 
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, 
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di 
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda 
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano 
con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, 
Gaiba, Salara, που βρίσκονται στην επαρχία Rovigo, και 
στην επαρχία της Padova των κοινοτήτων Castelbaldo, 

Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara 
Pisani, Masi και στην επαρχία της Verona των κοινοτήτων 
Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, 
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), 
Λιθουανία, Αυστρία [Burgenland, Carinthia, Κάτω Αυστρία, 
Tirol (διοικητική περιφέρεια Lienz), Styria, Vienna], Σλο−
βενία (εκτός των περιφερειών Gorenjska και Maribor), 
Σλοβακία [εκτός των κοινοτήτων Blahova, Hörne, Myto 
και Okoc (επαρχία Dunajska Streda), Hronovce και 
Hronske Klacany (επαρχία Levice), Velke Ripnany (επαρ−
χία Topolcany), Malinec (επαρχία Poltar), Hrhov (επαρχία 
Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse και Zatin 
(επαρχία Trebisov)]».

δ) στο σημείο 1 του στοιχείου δ), διαγράφεται η λέξη 
«Λιθουανία».

ε) στο σημείο 3 του στοιχείου δ), μετά από τη λέξη 
«Μάλτα» παρεμβάλλονται οι λέξεις «(έως τις 31 Μαρτίου 
2008)».

2. Το Μέρος Β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Β) Οι ζώνες στην Κοινότητα που αναφέρονται στο 

Μέρος Α΄ του παρόντος Παραρτήματος αναγνωρίζονται 
ως προστατευόμενες ζώνες κατά την έννοια του πρώ−
του εδαφίου του άρθρου 2, Παράγραφος 1, στοιχείο η) 
του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όσον αφορά τους επιβλαβείς 
οργανισμούς που αναφέρονται μαζί με τα ονόματα των 
εν λόγω ζωνών.»

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

(άρθρο 2 Οδηγιών 2006/3 5/ΕΚ και 2006/36/ΕΚ)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Μαΐου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 19596 (9)

Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο
Αιγάλεω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις 
μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δη−
μόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 63256/29.12.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑΑ., 
με το οποίο μας απέστειλε πίνακες κατανομής συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 15 μήνες για τους Ο.ΤΑ. Α΄ 
και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας μας, για την στελέχωση των 
ΚΕΠ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν έως τον Μάιο 2006.

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7/2/8637/8.3.2006 έγγραφο (ορθή επα−
νάληψη) της ΟΔΕ ΚΕΠ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6. Το υπ’ αριθμ. 12283/28.3.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ., 
με το οποίο μας απέστειλε συμπληρωματικούς πίνακες 
κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 
15 μήνες για τους Ο.ΤΑ. Α΄ βαθμού της Περιφέρειας μας, 




