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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. Υ159
(1)
Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου του Πρωθυπουργού.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 3839/2010
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
με αντικειμενικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 51).
2. Την ανάγκη εξασφάλισης συμβουλευτικών υπηρε−
σιών προς τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό της
διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων
αυτοκινητοδρόμων (συμβάσεις παραχώρησης) σε συ−
νάρτηση και με την αντίστοιχη θεσμική λειτουργία του
Πρωθυπουργού.
3. Το γεγονός ότι είναι κρίσιμης σημασίας οι εν λόγω
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παραπάνω θέματα
να παρέχονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία, συν−
δυάζουν την εκτενή εμπειρία και γνώση του διεθνούς
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναγκών της
ελληνικής οικονομίας,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον Ευθύμιο Βιδάλη του Ορέστη (ΑΔΤ
Σ 237368/30.09.1998) καθήκοντα συμβούλου του Πρωθυ−
πουργού επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού
της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων
αυτοκινητοδρόμων (συμβάσεις παραχώρησης) για το
χρονικό διάστημα από 24.07.2012 − 31.12.2012.
Για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες που θα προσφέρει
ο Ευθύμιος Βιδάλης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
δεν θα χορηγηθεί αμοιβή, δεδομένου ότι ο ίδιος επιθυμεί
να προσφέρει δωρεάν τις παραπάνω υπηρεσίες.
Δικαιούχοι της παροχής συμβουλών του ανωτέρω,
εκτός του Πρωθυπουργού, είναι οι υπαγόμενες στον
Πρωθυπουργό υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. Φ.951.1/80/860200/Σ. 6277
(2)
Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Πο−
λιτικών Υπαλλήλων του ΜΤΣ για την Αντιμετώπιση
Αναγκών 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 297), όπως ισχύει σήμερα.
(2) Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία Εθνικής
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40).
(3) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).
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β. Την ανάγκη αντιμετώπισης από το ΜΤΣ των ωρών
απασχόλησης του μονίμου πολιτικού προσωπικού του
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
γ. Το υπ’ αριθμ. 6/15/7.3.2012 πρακτικό του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΔΣ/
ΜΤΣ).
δ. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις
πιστώσεις, που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0261 του
Π/Υ, οικονομικού έτους 2012, του ΜΤΣ, ύψους 43.000,00
ευρώ.
ε. Την υπ’ αριθμ. 250298/6.7.2012 κοινή απόφαση των
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ
Β΄ 2130), αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης, πέρα
από το κανονικό ωράριο, των 27 μονίμων πολιτικών
υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που
κρίνονται απαραίτητοι για την αντιμετώπιση πραγματι−
κών εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών 2012, όπως παρακάτω:
α. Κλάδος ΠΕ
Τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) απογευματινές
ώρες, για 13 υπαλλήλους.
β. Κλάδος ΔΕ
Τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) απογευματινές
ώρες, για 13 υπαλλήλους.
γ. Κλάδος ΥΕ
Διακόσιες σαράντα (240) απογευματινές ώρες, για 1
υπάλληλο.
2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερ−
βαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.
3. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (6.480),
έτους 2012, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί
κατά μήνα το 1/12 του ποσού, που έχει εγγραφεί στον
οικείο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους
2012, του ΜΤΣ (ΚΑΕ 0261: 43.000 ευρώ).
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

F
Αριθμ. 2525/87064
(3)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1450/52533/04.05.2012 από−
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
της δράσης 4.1 Αναλύσεις μελιού, στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθη−
κών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας έτους 2012» (Β΄ 1558).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 736/1194/
41458/03.04.2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προ−
γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012»
(Β΄ 1177).
β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
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. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους
νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (Α΄ 141) και τον Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 66).
ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 2637/1998 «Σύστα−
ση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
«Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ζ) της υπ’ αριθμ. 271562/01.08.2002 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο−
λισμού και Εγγυήσεων (ΟΠ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού
Πληρωμών» (Β΄ 1042), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299) «για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».
β) υπ’ αριθμ. 917/2004 της Επιτροπής (L 163) «για λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.797/2004 του
Συμβουλίου για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παρα−
γωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας».
γ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 (L 209) «για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής».
δ) υπ’ αριθμ. 885/2006 της Επιτροπής (L 171) «για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
4. Την ανάγκη να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος
για την υποβολή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
αιτημάτων συμμετοχής στη δράση.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2010)6054/14.09.2010 απόφαση της
Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμματος
για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσο−
κομικών προϊόντων που υπέβαλε η Ελλάδα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλί−
ου και με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα
αυτό».
6. Την υπ’ αριθμ. 1753/6207/19.01.2012 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ
(2.850.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι−
κός Φορέας 29−110 Κ.Α.Ε. 5423, οικονομικού έτους 2012,
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας», για το έτος 2012.
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7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προ−
κλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 736/03.04.2012 απόφαση (Β΄
1177), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων
πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2012
(ΚΑΕ 5423/Ε.Φ. 29−110), αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1450/52533/04.05.2012
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1558/08.05.2012)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμ−
μετοχής στη δράση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην
παράγραφο 6 της υπ’ αριθμ. 1450/52533/04.05.2012 από−
φασης, παρατείνεται μέχρι και την 20.08.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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