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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 152.505/ΨΣ5752/Δ΄ Φ29 (1)
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενερ−

γειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινω−
νία της Πληροφορίας και της Τεχνικής Υποστήρι−
ξης της Εφαρμογής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση στην «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.», εποπτευόμενο φορέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση του ν. «Κυβέρνηση 

και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄) και του π.δ. 4/2009 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Φ.Ε.Κ. 2/Α΄).

3. Το π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002) περί συγ−
χώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το π.δ. 373/1995 (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄/1995) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
έτσι όπως ισχύει έως σήμερα.

5. Την υπ’ αριθμ. 10071/23.3.2001 κοινή υπουργική από−
φαση για το καταστατικό της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 324/
Β΄/27.3.2001).

6. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 κοινή υπουργική από−
φαση περί Υπηρεσιακού Οργανισμού της εταιρείας 
(Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄/15.10.2001).

7. Την υπ’ αριθμ. 263/24.4.2002 υπουργική απόφαση 
περί κανονισμού προμηθειών της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 528/
Β΄/29.4.2002).

8. Το ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α΄/14.11.2000) «Διαχεί−
ριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α΄/20.11.2003) «Κανόνες 
τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», και το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 
(Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/2.11.2004).

9. Το ν. 3614/Α΄/3.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 267) για τη διαχείριση, 
έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013.

10. Την υπ’ αριθμ. 41637ΔΙΟΕ769/8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1502/
Β΄/2000) κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής 
Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ει−
δικής Υπηρεσίας Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 22840/ΔΙΟΕ1091 
(Φ.Ε.Κ. 1011/Β΄/30.5.2008) κοινή υπουργική απόφαση. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (Φ.Ε.Κ. 
210/Α΄/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

12. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ.γ ) του άρθρου 5 του 
ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007) για τη μετονομα−
σία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ψηφιακή Σύγκλιση.

13. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (Φ.Ε.Κ. 
101/Γ΄/6.4.2004).

14. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων 
(Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/14.1.2002).

15. Τον υπ’ αριθμ. 953/14.3.2002 Οδηγό Διαδικασιών 
και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 
ΚΠΣ 2000−2006, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
όπως ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την 
εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002.

16. Την υπ’ αριθμ. E (2001) 551/14.3.2001 απόφαση της 
Ε.Ε. για την έγκριση του ΕΠ «ΚτΠ» το οποίο εντάσσεται 
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρ−
θρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται 
στο στόχο αρθ. 1 στην Ελλάδα (2000/GR/16/1/PO/023), 
όπως ισχύει σήμερα.

17. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό 
εγκρίθηκε μετά από γραπτή διαδικασία λήψης απόφα−
σης με την υπ’ αριθμ. 2145/10.9.2008.

18. Την υπ’ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ. 105/17.1.2002 απόφαση 
περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου προγράμ−
ματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης σύμ−
φωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 
78/Β΄/29.1.2002).

19. Την υπ’ αριθμ Ε (2007) 5339/26.10.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις 
περιφέρειες της Ελλάδας − CCI2007GR161PO002.

20. Την υπ’ αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΑΠ 175/8.7.2008 υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσι−
ου προγράμματος για τον καθορισμό των στοιχείων 
των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της 
εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης 
τους (Φ.Ε.Κ. 1441/B΄/22.7.2008).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη. 

22. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Κοινωνία της Πληροφορίας και Ψηφιακή 
Σύγκλιση, αποφασίζουμε: 

Εκχωρούμε στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., επο−
πτευόμενος φορέα του Υπ. Εσωτερικών, την αρμοδιότη−
τα ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών χρηματοδοτού−
μενων από αμιγούς εθνικούς πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Υποπρόγραμμα Β) α) Τεχνικής 
Βοήθειας − Στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και β) Τε−
χνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., υλοποιεί τις ενέρ−
γειες αυτές στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων 
που καταρτίζονται και εκτελούνται από την ΕΥΔ Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 2860/2000 και του άρθρου. 19 
παρ. 5, του ν. 3614/2007, όπως αυτά θα εγκρίνονται κάθε 
φορά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Η κατανομή των εκάστοτε εγκεκριμένων ποσών για το 
φορέα ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας θα ορίζεται 
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδια−
σμού και οιαδήποτε ανακατανομή μεταξύ των κατηγο−
ριών θα γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισής του.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., εποπτευόμενος 
φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει στην 
εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, 
σύμφωνα με τον δικό του κανονισμό προμηθειών.

Στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει 
να εφαρμόζεται το υπ’ αριθμ. 55715/Α.Πλ.9537/17.12.2007 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής ΚΠΣ, 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταμείου Συνοχής, με θέμα 
«Εφαρμογή της ερμηνευτικής ανακοίνωσης της Επιτρο−
πής σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» 
καθώς και το άρθρο 36 της υπ’ αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΑΠ 
175/8.7.2008 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των 
στοιχείων του ετήσιου προγράμματος για τον καθορι−
σμό των στοιχείων των ετήσιων προγραμμάτων τεχνι−
κής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας 
υποβολής και έγκρισης τους (Φ.Ε.Κ. 1441/B΄/22.7.2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 15605/Ε5 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα εννέα 

(39) υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι−
ατάξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 
137/τ.Α΄).

5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/11941/0094/13.2.2008 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.τ.Κ. με θέμα: «Εκτέλεση προϋπολογισμού νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, οικ. έτους 2008 (εξαιρού−
νται οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 215/
τ.Β΄/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκτα−
ση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

7) Την υπ’ αριθμ. 120/26.1.2009 απόφαση του Τμήματος 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας.

8) Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 372/27.11.2008 πράξης 
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για έγκριση υπερωρι−
ακής απασχόλησης σε τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους 
Ι.Δ.Α.Χ. του Ιδρύματος και τα υπ’ αριθμ. 10491/2.12.2008 
και 852/3.2.2009 έγγραφα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λά−
ρισας για το ίδιο θέμα.

9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 11.000,00 ΕΥΡΩ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί για το α΄ εξάμηνο του 2009 το πο−
σοστό του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 
0261 (205.000 ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2008 του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2009 έως 30.6.2009, για:

Τριάντα εννέα (39) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και για μέχρι δέκα οχτώ (18) ώρες το 
μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1677 (3)

Διαπίστωση σύστασης θέσεων στη Γενική Γραμμα−
τεία Δια Βίου Μάθησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 132/1989 Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/3.3.1989 «Διάρθρωση 
και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμ−
ματείας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω−
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 386/1991 Φ.Ε.Κ. 139/Α΄/24.9.1991 «Μεταφορά 
της ΓΓΛΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αριθμ. 264 (Φ.Ε.Κ. 41/Β΄/24.1.1995) υπουργική 
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης.

4. Τι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2909/2001 Φ.Ε.Κ. 
90/Α΄/2.5.2001 «Μετονομασία της ΓΓΛΕ σε ΓΓΕΕ».

5. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/6.7.2005) 
«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες δι−
ατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 
199/Α΄/2.10.2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

7. Το π.δ. 4/8.1.2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. Φ. 908/21592/Η/ 25.2.2009/Η/11.10.2007 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις περί διορισμού του Κων/νου 
Κουσκούκη στη θέση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μά−
θησης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 84/27.2.2009.

9. Το γεγονός ότι για τη πλήρωση των πέντε θέσεων 
προκύπτει δαπάνη ύψους περίπου 80.000,00 € για το 
έτος 2009 (από 1.6.2009) και θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις μισθοδοσίας της Γενικής Γραμματείας Δια 
Βίου Μάθησης.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας 
Δια Βίου Μάθησης, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη σύσταση πέντε (5) θέσεων προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στη 
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 264082 (4)
Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των 

καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρποφόρων δέν−
δρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 

«Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασι−
αστικού υλικού φυτικών ειδών» (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄), όπως το 
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 5 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώ−
σεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄). 

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» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄). 

2. Την υπ’ αριθμ. 350137/26.6.1992 απόφαση του Υφυ−
πουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Απο−
δοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών 
καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρ−
ποφόρων» (Φ.Ε.Κ. 433/Β΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 
αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Φ.Ε.Κ. 67/Β΄).

4. Την από 18 και 19 Δεκεμβρίου 2007 γνώμη της Τεχνι−
κής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.).

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηρι−
στικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται κατά τη διενέργεια επίσημων εξετάσεων 
ποικιλιών, των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρ−
ποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρπο−
φόρων, που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2 της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Επίσημες εξετάσεις – Ορισμοί 

1. Οι επίσημες εξετάσεις περιλαμβάνουν δοκιμές Δι−
ακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.), 
που γίνονται στο χωράφι, προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν μία ποικιλία για την οποία υπάρχει αίτημα εγγραφής 
της στον «Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμένων 
φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοι−
πών μικρών καρποφόρων», είναι διακριτή, ομοιόμορφη 
και σταθερή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. 

2. Μία ποικιλία θεωρείται: 
α) Διακριτή, εφόσον βάσει της εκδήλωσης των χαρα−

κτηριστικών που προκύπτουν από έναν ιδιαίτερο γονό−
τυπο ή συνδυασμό δεδομένων γονότυπων διακρίνεται 
σαφώς από κάθε άλλη ποικιλία, η ύπαρξη της οποίας 
είναι γνωστή στην Κοινότητα. 

Γνωστή ποικιλία στην Κοινότητα είναι κάθε ποικιλία 
η οποία, κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η 
αίτηση για αποδοχή της ποικιλίας που πρόκειται να 
κριθεί: 

• είτε περιλαμβάνεται στοn Εθνικό Κατάλογο Ποικι−
λιών της χώρας μας ή στον Εθνικό Κατάλογο άλλου 
κράτους μέλους.

• είτε χωρίς να περιλαμβάνεται στους εν λόγω Κατα−
λόγους, αποτελεί αντικείμενο αίτησης αποδοχής στον 
Εθνικό Κατάλογο της χώρας μας ή στον Εθνικό Κατά−
λογο άλλου κράτους μέλους.

β) Ομοιόμορφη, εφόσον, με την επιφύλαξη της πα−
ραλλακτικότητας που μπορεί να οφείλεται στις ιδιαι−
τερότητες του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι 
επαρκώς ομοιόμορφη ως προς την εκδήλωση των χα−
ρακτηριστικών που συμπεριλαμβάνονται στην εξέταση 
της διάκρισης, καθώς και χαρακτηριστικών που κρίνεται 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή 
της ποικιλίας.

γ) Σταθερή, εάν η εκδήλωση των χαρακτηριστικών 
που περιλαμβάνονται στην εξέταση της διάκρισης κα−
θώς και χαρακτηριστικών που κρίνεται ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή της ποικιλίας, 
παραμένει αναλλοίωτη μετά από επαναλαμβανόμενες 
αγενείς αναπαραγωγές.

3. Μία ποικιλία είναι επίσημα αποδεκτή και εγγράφε−
ται στον «Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμένων 
φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοι−

πών μικρών καρποφόρων», εφόσον αυτή είναι διακρι−
τή, επαρκώς ομοιόμορφη και σταθερή, όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά της.

Άρθρο 3
Απαιτούμενες εξετάσεις 

για την επίσημη αποδοχή ποικιλίας
1. Οι ποικιλίες καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρ−

ποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρπο−
φόρων εγγράφονται στον «Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, 
θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων», σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 350137/26.6.1992 
απόφασης, εφόσον γίνουν επίσημα αποδεκτές μετά από 
επίσημες εξετάσεις δοκιμών Δ.Ο.Σ., οι οποίες διενερ−
γούνται:

α) για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα 
Τεχνικά Πρωτόκολλα για τη διενέργεια δοκιμών Δ.Ο.Σ. 
του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (Κ.Γ.Φ.Π. – 
C.P.V.O.) του παραρτήματος αυτού.

β) για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του 
ιδίου ως άνω άρθρου της παρούσας απόφασης, σύμφω−
να με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διενέργεια 
δοκιμών Δ.Ο.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Νέων 
Ποικιλιών Φυτών (Δ.Ε.Π.Ν.Π.Φ. – U.P.O.V.) του παραρτή−
ματος αυτού.

γ) για τα είδη που δεν αναφέρονται στα παραρτή−
ματα Ι και ΙΙ του ιδίου ως άνω άρθρου, το Ινστιτούτο 
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών, μόνο του ή 
σε συνεργασία με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, Ερευ−
νητικά Ιδρύματα της χώρας, καταρτίζει τεχνικά πρωτό−
κολλα με τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
τη διενέργεια δοκιμών Δ.Ο.Σ. για τα είδη αυτά.

2. Για τις ποικιλίες ειδών της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 5 της υπ’ αριθμ. 350137/26.6.1992 απόφασης, που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 6 
της παρούσας απόφασης, η περιγραφή τους γίνεται 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου. 
Για τις ποικιλίες ειδών που δεν περιλαμβάνονται στα 
ανωτέρω παραρτήματα η περιγραφή τους γίνεται σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ της προ−
ηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 4
Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια 

των επίσημων εξετάσεων
Οι επίσημες εξετάσεις για τα είδη των παραρτημά−

των Ι και ΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, 
όσον αφορά το σχεδιασμό των δοκιμών Δ.Ο.Σ. και τις 
συνθήκες καλλιέργειας, διενεργούνται σύμφωνα με τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Τεχνικά 
Πρωτόκολλα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές των ως 
άνω παραρτημάτων. 

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις ποικιλίες που μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένες στον «Εθνι−
κό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ει−
δών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών 
καρποφόρων» είναι υποχρέωση των διατηρητών να 
καταθέσουν στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλι−
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εργουμένων Φυτών (Ι.Ε.Π.Κ.Φ.) την πλήρη περιγραφή των 
χαρακτηριστικών τους, όπως ορίζεται στην παράγρ. 2 
του άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 350137/26.6.1992 απόφασης. 

Η περιγραφή αυτή πρέπει να κατατεθεί από τους διατη−
ρητές των ποικιλιών μέχρι την 30.6.2009, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

Το Ι.Ε.Π.Κ.Φ. σε συνεργασία με τους διατηρητές των 
ποικιλιών και με τα αρμόδια, κατά φυτικό είδος, ερευ−
νητικά ιδρύματα της χώρας, προβαίνει στις απαραί−
τητες ενέργειες ώστε οι υπάρχουσες περιγραφές να 
προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του άρθρου 3 της 
παρούσας απόφασης. 

2. Μετά την ολοκλήρωση των περιγραφών, η αρμό−
δια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων εκδίδει οδηγό, κατά φυτικό είδος, με τις 
επίσημες περιγραφές των ποικιλιών που είναι εγγεγραμ−
μένες στον «Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμέ−
νων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και 
λοιπών μικρών καρποφόρων». 

3. Κάθε νέα ποικιλία που εγγράφεται στον «Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών 
καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρ−
ποφόρων» εντάσσεται στον αντίστοιχο, κατά είδος, οδη−
γό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 6
Παραρτήματα

Κατωτέρω παρατίθενται παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, και έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Γ.Φ.Π. (C.P.V.O.)

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΤΟΥ Κ.Γ.Φ.Π. (CPVO)

Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

Ακτινιδιά Actinidia Lindl. TP/98/1 της 6.11.2003

Αχλαδιά Pyrus communis L. TP/15/1 της 27.3.2003

Βερικοκιά Prunus armeniaca L. TP/70/1 της 18.11.2004

Βυσσινιά Prunus cerasus L. TP/35/ της 6.11.2003

Δαμασκηνιά 
Ευρωπαϊκή

Prunus domestica L. TP/41/1 της 6.11.2003

Δαμασκηνιά 
Ιαπωνική

Prunus salicina Lindl και άλλες διπλοειδής 
δαμασκηνιές

TP/84/1 της 6.11.2003

Κερασιά Prunus avium L. TP/35/2 της 15.11.2006

Λεμονιά,

Λιμετία Citrus limon L.,

Citrus 
aurantifolia

TP/203/1 της 18.11.2004 (Group 3 Lemons and limes)

Μανταρινιά Citrus reticulata TP/201/1 της 18.11.2004 (Group 1 mandarins)

Μηλιά Malus Mill TP/14/1 της 27.3.2003

Νεκταρινιά Prunus persica Batsch var. Nectarina TP/53/1 της 27.3.2003

Πορτοκαλιά Ciytus sinensis L. TP/202/1 της 18.11.2004 (Group 2 Oranges)

Ροδακινιά Prunus persica (L) Batsch TP/53/1 της 27.3.2003

Φράουλα Fragaria x annassa Duch TP/22/1 της 27.3.2003

Υποκείμενα

Τρίπτερο Citrus poncirus L. TP/83/1 της 18.11.2004 (Group 5 Trifoliate 
orange)

Το κείμενο των ως άνω τεχνικών πρωτοκόλλων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κ.Γ.Φ.Π.: www.cpvo.eu.int.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ν.Π.Φ. (U.P.O.V.)

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ν.Π.Φ. (U.P.O.V.)

Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα

Αβογκάντο Persea americana TG/097/4 της 5.6.2006

Αμυγδαλιά Prunus 
Amygdalus Batsch

TG/056/3 της 15.11.1978

Ελιά Olea europaea L. TG/099/3 της 13.11.1985

Καρυδιά Junglans regia TG/125/6 της 24.3.1999

Καστανιά Castanea sativa TG/124/3 της 6.10.1989

Μακαντάμια Macadamia indegrifola TG/111/3 της 7.10.1987

Μάνγκο Mangnifera indica TG/112/4 της 5.4.2006

Μπανανιά Musa sp. L. TG/123/3 της 6.10.1989

Φουντουκιά Corylus avelana TG/071/3 της 28.3.1979

Υποκείμενα αχλαδιάς TG/169/3 της 24.3.1999

Υποκείμενα πυρηνοκάρπων TG/187/1 της 17.4.2002

Το κείμενο των ως άνω κατευθυντηρίων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Ν.Φ.Π.: www.upov.
int.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 281598 (5)
Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπαλ−

λήλων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 
3698/2008 (198/Α΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 

3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 
διατάξεις». (198/Α΄).

β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού 
διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο (67/Β΄).

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

Με την παρούσα απόφαση καθορίζουμε τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπονικού που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 3698/2008 (198/Α΄) που έχουν ως 
ακολούθως:

1. Αναλύουν τα δείγματα που λαμβάνονται κατά τη 
διεξαγωγή των ελέγχων και εξετάζονται από το Ερ−
γαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.ΚΥ.
Ζ.) ή και εκείνων που αποστέλλονται από ιδιώτες, με 
εξαίρεση τα τυχόν δείγματα που λαμβάνουν οι ίδιοι ή 
λαμβάνονται κατ’ εντολή τους.

2. Υποστηρίζουν και υποβοηθούν το έργο των Επο−
πτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών των Δ/νσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. S στο 
οποίο υπηρετούν.

3. Ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 
εποπτών κυκλοφορίας ζωοτροφών όπως αυτά προβλέ−
πονται στα άρθρα 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 323306/2007 
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απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (1881/Β΄).

4. Πραγματοποιούν κατ’ εντολή του προϊσταμένου 
τους οποιαδήποτε άλλη εργασία που σχετίζεται με τον 
έλεγχο των ζωοτροφών ή την ομαλή λειτουργία των 
Ε.Ε.ΚΥ.Ζ..

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 261103 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258577/8.2.2008 απόφασης 

(Φ.Ε.Κ. 271/Β΄/22.2.2008) Προγράμματος Επιτήρησης, 
Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγω−
δών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστι−
κά.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 133/1992 (66/Α΄), 

«Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προ−
στασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη 
και παρασιτικά νοσήματα». 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 999/2001 για τη «θέσπιση 
κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορι−
σμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών» 
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) 
103/2009, 162/2009 και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επι−
σήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» ΕΕ αρ. 
L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων 
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προο−
ρίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» ΕΕ L αρ. 
226 της 25.6.2004, σ. 83.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέ−
λευσης» ΕΕ L αρ. 226 της 25.6.2004, σ. 22.

6. Την υπ’ αριθμ. 2008/897/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2008 
απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ που αφορά την «έγκρι−
ση των ετήσιων και των πολυετών προγραμμάτων για 
την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων 
νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία υπέ−
βαλαν τα κράτη μέλη για το έτος 2009 και τα επόμενα 
έτη, καθώς και της χρηματοδοτικής συμμετοχής της 
Κοινότητας στα προγράμματα αυτά» ΕΕ L αρ. 322 της 
02.12.2008, σ. 39.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως 

κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 
(98/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 263545/18.1.2008 (47/Β΄) απόφαση «Με−
ταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας 
να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».

9. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε σχέση με αυτή που προκαλείται από την 
τροποποιούμενη απόφαση και η οποία καλύπτεται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α 5329 − Φ.29/110.

10. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων, απο−
φασίζουμε: 

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 258577/8.2.2008 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 271/

Β΄/22.2.2008) τροποποιείται ως ακολούθως:
Ι) Στο άρθρο 3 το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 

παρακάτω κείμενο:
«1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 

της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, το οποίο:

(α) Μεριμνά για το συντονισμό και τη διαχείριση του 
Προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο κατά τις 
επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο σύνολό του.

(β) Σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του παρό−
ντος άρθρου συλλέγει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα 
κλινικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά στοιχεία που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

(γ) Ενημερώνει τις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων κάθε τέλος του έτους για τις 
εκτροφές κάθε νομού που εξετάστηκαν και ήτανε αρ−
νητικές για να ληφθούν υπόψη στην επιτήρηση και δειγ−
ματοληψία του επόμενου έτους.

(δ) Συνδράμει τις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων στην οργάνωση του ετήσιου 
προγραμματισμού των δειγματοληψιών όταν αυτό ζη−
τηθεί καθώς και στην αποτελεσματικότερη διενέργεια 
της επιδημιολογικής έρευνας στα θετικά με Τρομώδη 
Νόσο κοπάδια.

(ε) Εισηγείται ή / και λαμβάνει κατάλληλα νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος.

(στ) Χειρίζεται, στα πλαίσια των αρμόδιων Κοινοτικών 
οργάνων και Διεθνών οργανισμών, όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με τα αντικείμενα, τους στόχους και τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

(ζ) Ορίζει τους φορείς εφαρμογής του Προγράμματος 
και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος. 

(η) Οργανώνει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκ−
στρατείες κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων που διοργα−
νώνονται ανά τη χώρα, για την ευαισθητοποίηση και 
αποτελεσματικότερη διάγνωση ΜΣΕ στα μικρά μηρυ−
καστικά.»

ΙΙ) Στο άρθρο 3 σημείο 4. Κτηνιατρικές Αρχές των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προστίθεται στο τέλος 
της εισαγωγικής φράσης: «και ορίζουν έναν Υπεύθυνο 
συντονιστή κτηνίατρο.»
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ΙΙΙ) Στο άρθρο 5 σημείο 1 (γ) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: « Επιπλέον, στη δειγματοληψία θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται κατά το δυνατό όλες οι επισήμως κα−
ταγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 100 
ζώα στις οποίες δεν ανιχνεύτηκε ποτέ κρούσμα ΜΣΕ.»

IV) Στο άρθρο 6 σημείο 1 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: «Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
που προέρχονται από την εκμετάλλευση και υπάρχουν 
σε αυτή από την ημερομηνία υποψίας ΜΣΕ μέχρι τη 
λήψη των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσης, χρησιμοποι−
ούνται μόνο εντός της εν λόγω εκμετάλλευσης. »

V) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2.1 το σημείο (γ) αντικα−
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«(γ) Ειδικότερα, στην εκτροφή διατηρούνται μόνο:
 τα κριάρια αναπαραγωγής με ARR/ARR.
 οι προβατίνες αναπαραγωγής με ένα τουλάχιστον 

ARR και κανένα VRQ αλληλόμορφο γονίδιο. Σε περί−
πτωση που οι προβατίνες αυτές κυοφορούν αυτό το 
διάστημα, διατηρούνται και τα αρνιά που θα γεννήσουν 
εφόσον ο γονότυπος τους πληροί τις προϋποθέσεις της 
υποπαραγράφου αυτής.

 τα πρόβατα με τουλάχιστο ένα ARR αλληλόμορφο 
γονίδιο μόνον προκειμένου αργότερα να οδηγηθούν για 
σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Νομαρ−
χιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής και μόνο εφόσον 
η συχνότητα εμφάνισης αλληλόμορφου γονιδίου ARR 
μέσα στην εκμετάλλευση είναι μικρή ή όπου κρίνεται 
αναγκαίο να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση ζώα ευαί−
σθητων γονοτύπων για να αποφευχθεί η αιμομικτική δι−
ασταύρωση, επιτρέπεται να διατηρούνται στην εκτροφή 
πρόβατα ευαίσθητων γονοτύπων για περίοδο πέντε (5) 
ετών από την ημερομηνία διενέργειας των γονοτυπικών 
αναλύσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν στην 
εκμετάλλευση κριάρια αναπαραγωγής πλην εκείνων με 
γονότυπο ARR/ARR. Τα ζώα αυτά πρέπει να οδηγηθούν 
σε θανάτωση και καταστροφή μετά το πέρας αυτής 
της περιόδου. 

Εντούτοις στην περίπτωση εκτροφής αιγοπροβάτων 
που παράγει γάλα με σκοπό τη διάθεσή του στην αγορά, 
η καταστροφή των ζώων (προβάτων και αιγών) μπορεί 
να καθυστερήσει το πολύ για 18 μήνες.

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρ−
χονται από τα ζώα που πρέπει να καταστραφούν, τα 
οποία ήταν στην εκμετάλλευση από την ημερομηνία 
επιβεβαίωσης έως τη θανάτωσή τους, απαγορεύεται 
να χρησιμοποιούνται για τη διατροφή μηρυκαστικών, 
εκτός από τη διατροφή μηρυκαστικών εντός της ίδιας 
της εκμετάλλευσης. Η διάθεση στην αγορά τέτοιων 
προϊόντων ως ζωοτροφών για μη μηρυκαστικά επιτρέ−
πεται μόνο εντός της χώρας.»

VI) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3.1 προστίθεται η ακό−
λουθη παράγραφος: «(γ) Το γάλα και τα γαλακτοκο−
μικά προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα που θα 
καταστραφούν, τα οποία υπήρχαν στην εκμετάλλευση 
μεταξύ ημερομηνίας επιβεβαίωσης και ολοσχερούς 
καταστροφής των ζώων, απαγορεύεται να χρησιμο−
ποιούνται για την διατροφή μηρυκαστικών, εκτός από 
τη διατροφή μηρυκαστικών εντός της ίδιας της εκμε−
τάλλευσης. Η διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων 
ως ζωοτροφών για μη μηρυκαστικά επιτρέπεται μόνο 
εντός της χώρας.»

VII) Στο Άρθρο 13 το σημείο 1 του Παραρτήματος Ι 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ταχείες διαγνωστικές δοκιμές / ανοσολογικές δο−
κιμές 

Χρησιμοποιούνται ως ταχείες δοκιμές για τον έλεγχο 
των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα οι ακόλουθες μέθοδοι:

i. ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για την ανί−
χνευση PrPRes με το κιτ ανίχνευσης TeSeE SAP η οποία 
εκτελείται ύστερα από μετουσίωση και συμπύκνωση με 
το κιτ καθαρισμού TeSeE (Bio−Rad TeSeE rapid test).

ii. ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για την ανί−
χνευση PrPRes με το κιτ ανίχνευσης TeSeE Sheep/Goat 
η οποία εκτελείται ύστερα από μετουσίωση και συμπύ−
κνωση με το κιτ καθαρισμού TeSeE Sheep/Goat (Bio−Rad 
TeSeE Sheep/Goat rapid test)·

iii. δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας που περιλαμβά−
νει διαδικασία εκχύλισης και τεχνική ELISA με χρήση 
αντιδραστηρίου ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (δοκιμή 
Enfer TSE Kit version 2.0)·

iv. ανοσολογική δοκιμή με μικροπλάκες για την ανί−
χνευση του PrPSc (Enfer TSE version 3)·

v. ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση χημικού πολυμε−
ρούς για την επιλεκτική δέσμευση του PrPSc και ενός 
μονοκλωνικού αντισώματος ανίχνευσης που κατευθύνε−
ται έναντι διατηρημένων περιοχών του μορίου του PrP 
(IDEXX HerdChek BSE−Scrapie Antigen Test Kit, EIA)·

vi. δοκιμή ανοσοκαθήλωσης, με βάση τη διαδικασία 
ανοσοαποτυπώματος Western blotting για την ανίχνευση 
του ανθεκτικού στην πρωτεϊνάση K τμήματος PrPRes 
(δοκιμή Prionics−Check Western Small Ruminant test)·

vii. ανοσολογική δοκιμή χημειοφωταύγειας με μι−
κροπλάκες για την ανίχνευση της ανθεκτικής στην 
πρωτεϊνάση Κ PrPSc (δοκιμή Prionics Check LIA Small 
Ruminants).

Για όλες τις δοκιμές τα δείγματα ιστών στα οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι δοκιμές πρέπει να συμμορφώνο−
νται με τις οδηγίες χρήσης του παραγωγού.

Ο παραγωγός της ταχείας δοκιμής πρέπει να εφαρμό−
ζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, εγκεκριμένο από 
το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ) και το οποίο 
εξασφαλίζει ότι η απόδοση της δοκιμής δεν μεταβάλ−
λεται. Ο παραγωγός της δοκιμής πρέπει να υποβάλει 
το πρωτόκολλο της δοκιμής στο Κοινοτικό Εργαστήριο 
Αναφοράς.

Τροποποιήσεις των ταχειών δοκιμών και των πρω−
τοκόλλων της δοκιμής μπορούν να γίνουν μόνον αφού 
αυτές κοινοποιηθούν προηγουμένως στο Κοινοτικό Ερ−
γαστήριο Αναφοράς και υπό τον όρο ότι το Κοινοτικό 
Εργαστήριο Αναφοράς κρίνει ότι η τροποποίηση αυτή 
δεν μειώνει την ευαισθησία, την εξειδίκευση ή την αξιο−
πιστία της δοκιμής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην 
Επιτροπή και στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς.»

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ    
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