
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουργι-
κής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της 
αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής από-
φασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμο-
γή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την 
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που 
προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών 
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - 
Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύ-
ει.

2 Τροποποίηση της αριθ. 925/39512/6-4-2015 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανι-
κής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου» 
(Β’ 680/21-4-2015).

3 Τροποποίηση της αριθ. 561/26111/05-3-2015 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκα-
λιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέ-
λεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 446/24-3-2015).

4 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κατερί-
νης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2136/146085 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουρ-

γικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής 

της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργι-

κής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον 

αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γά-

λακτος που προορίζεται για την παραγωγή πα-

ραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους - Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» 

όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 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 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α’ 135) 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις (Α’ 135)»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθ. 63/2005 π.δ. 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα (Α’ 98),

γ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,
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δ) της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2076).

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

στ) της υπ’ αριθ. 4302/60411/24-05-2016 (ΦΕΚ 268/ 
τ. ΥΟΔΔ/26-05-2016) απόφασης Πρωθυπουργού περί 
Διορισμού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ν. Αντώνογλου,

ζ) Την αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β’ 3755).

2. Τις αποφάσεις:
α) αριθ. 328609/28-09-2009 απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κοινοτικό καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την 
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους- Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» 
(Β’ 2117), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 187063/ 
11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2325) και 
τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθ. 1723/117200/18-9-2014
κοινή υπουργική απόφαση και 664/66652/9-6-2016 
υπουργική απόφαση και ισχύει,

β) αριθ. 242466/10-2-2010 του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί λεπτομερειών εφαρμογής 
της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά 
μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού Καθεστώτος, 
όσων αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα-
κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών 
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν (ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν 
(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ)1914/2006 
της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 138) όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’αριθ. 7/3325/14-01-2015 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’103/20-1-2015) και ισχύει.

3. Τους Κανονισμούς:
α) 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανό-

νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04-03-2014) όπως ισχύει 
κάθε φορά.

β) 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέ-
τρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/ 
04-03-2014), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,

γ) (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με «τον καθορισμό ειδικών μέ-
τρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου» (L 78/20-03-2013), όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

4. Το πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό 229/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το Ref. Ares 
(2015) 5954578- 18.12.2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 (ΦΕΚ 138/

τ.Β’/11-02-2010) υπουργικής απόφασης ώστε εφεξής 
όπου γίνεται αναφορά στην ενίσχυση του γάλακτος για 
την παραγωγή παραδοσιακών τυριών νοείται η ενίσχυση 
γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και 
γιαούρτης από γάλα που παράγεται και μεταποιείται στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Άρθρο 2
Η παρούσα καταλαμβάνει τις αιτήσεις του 2016 και εφε-

ξής-. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 242466/2010 
(ΦΕΚ 138/τ.Β’/11-02-2010) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

      Ι 

 Αριθμ. 3424/146101 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 925/39512/6-4-2015 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συν-

δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανι-

κής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κα-

νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου» 

(Β’ 680/21-4-2015).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
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σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48). 

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ.48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 

Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147/ 
22-1-2015).

4. Την με αριθ. 184714/15-12-2016 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
925/39512/6-4-2015 (ΦΕΚ 680 B’/21-4-2015) υπουργική 
απόφαση, ως προς τον προϋπολογισμό και τους πόρους 
χρηματοδότησης, ως προς τους όρους επιλεξιμότητας 
καθώς και τις υποχρεώσεις των γεωργών, των φορέων 
και των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 2 
Τροποποίηση της με αριθμ. 925/39512/6-4-2015 
(ΦΕΚ 680 Β’/21-4-2015).

Α. Το άρθρο 2 της αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 2.600.000€, για το έτος 2016 στα 
3.162.327€, για το έτος 2017 στα 3.000.000€, για το έτος 
2018 στα 2.967.701€, για το έτος 2019 στα 2.935.752€ 
και για το έτος 2020 στα 2.935.752€.

2. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε εννέα 
χιλιάδες ογδόντα (9.080) εκτάρια για τα έτη εφαρμογής 
2015 και 2016 και σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια (5.800) 
εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους 
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Β. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 
Όροι επιλεξιμότητας

«Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γε-
ωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμό-
τητας:

1. Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα από την 1η Ιουνίου 
έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 50 
τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργού-
μενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση 
το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες με-
ταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων βιομηχανικής 
τομάτας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα 
συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα 
πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξα-
τομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσό-
τητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέ-
ξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή 
σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα 
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εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το 
τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 
τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής 
Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με 
τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου.

Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων 
μπορούν να παραδίδουν:

• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς 

ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται 
σε 0,1 εκτάρια».

Γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής: «5. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία 
τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις με-
ταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 3 
ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για τρία έτη».

Δ. Στο άρθρο 6 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Οι παράγραφοι 1 και 6 διαγράφονται, 
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Να παραδίδουν την ποσότητα βιομηχανικής το-

μάτας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 
1, 2, 3 και 4.

Ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για 
κάθε παραγωγό ή φορέα του άρθρου 3 από τον οποίο 
έχουν παραλάβει πρώτη ύλη βιομηχανικής τομάτας στο 
πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους 
παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη απευθείας στις 
εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα 
προσωπικά τους στοιχεία το ΑΦΜ τους καθώς και η ανα-
λυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης βιο-
μηχανικής τομάτας που οδηγείται προς μεταποίηση ανά 
φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016  
εκτός από το σημείο Δ α) το οποίο ισχύει από το ημερο-
λογιακό έτος αιτήσεων 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

    Αριθμ. 3422/146096 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 561/26111/05-3-2015 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-

γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγη-

σης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 

των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμο-

ποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονι-

σμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 

446/24-3-2015).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (A’78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.608).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98).
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2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρ-
μογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147/22-1-2015).

4. Την υπ’ αριθμ. 184714/15-12-2016 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
561/26111/05-3-2015 (ΦΕΚ τ. 446Β’/2015) υπουργική 
απόφαση, ως προς τον προϋπολογισμό και τους πόρους 
χρηματοδότησης, ως προς τους όρους επιλεξιμότητας, 
τον καθορισμό και την καταβολή της ενίσχυσης καθώς 
και ως προς τις υποχρεώσεις των γεωργών, των φορέων 
και των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθ. 561/26111/05-3-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ. 446Β’/2015)

Τροποποιείται η με αριθμό 561/26111/05-3-2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ. 446Β’/2015) ως εξής:

Α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 9.000.000€, για το έτος 2016 στα 
11.858.727€, για το έτος 2017 στα 7.603.500€, για το έτος 
2018 στα 7.521.638€, για το έτος 2019 στα 7.440.664€ και 
για το έτος 2020 στα 7.440.664€.

2. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε 
είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28.500) εκτάρια για τα 
έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε δεκαοκτώ χιλιάδες 
πεντακόσια (18.500) εκτάρια από το έτος εφαρμογής 
2017 έως 2020.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους 
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Β. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωρ-
γοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 7 τό-
νους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτα-
σης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο 
των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις και των εκτάσεων πορτοκαλεώνων για τις 
οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης 
ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα πλαίσια της 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξα-
τομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότη-
τες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη 
ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλε-
κτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζη-
μιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουα-
ρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 
τους παραγωγούς μέλη τους:
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α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής 
Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με 
τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου.

Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων 
μπορούν να παραδίδουν:

• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς 

ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται 
σε 0,1 εκτάρια».

Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθο-
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 
639/2014. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις 
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων 
και Προώθησης Προϊόντων το συνολικό αριθμό επιλέ-
ξιμων εκταρίων των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς 
χυμοποίηση ανά έτος».

Δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία 
τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις με-
ταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 3 
ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον για τρία έτη».

Ε. Στο άρθρο 6 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Οι παράγραφοι 1 και 6 διαγράφονται.
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Να παραδίδουν την ποσότητα πορτοκαλιών χυμο-

ποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 
1, 2, 3 και 4.

ΣΤ. Στο άρθρο 7 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος α) διαγράφεται.
β) Η παράγραφος β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για 
κάθε παραγωγό ή φορέα του άρθρου 3 από τον οποίο 
έχουν παραλάβει πρώτη ύλη πορτοκαλιών προς χυμο-
ποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικό-
τερα για τους παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη 
απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες κα-
ταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία το ΑΦΜ τους 
καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης 
πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση ανά φορ-
τίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά».

γ) Οι παράγραφοι β, γ, δ και ε αριθμούνται εκ νέου σε 
α, β, γ και δ.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016 
εκτός από τα σημεία Ε α) και ΣΤ α) τα οποία ισχύουν από 
το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 Ι 

    Αριθμ. 10599 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κατε-

ρίνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/ 

07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 
της παρ. Δ του άρθρου 2 (Μέρους Β΄) του ν.4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότη-
σης», σύμφωνα με τις οποίες ο άριθμός των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων 
προσώπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο 
όριο τις εξήντα(60).

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/9-9-1999) «Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/23-12-2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α’/ 
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την αριθμ. οικ. 99386/6-11-2014(ΦΕΚ 3105/Β’/
18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παρο-
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
“Με εντολή Γενικού Γραμματέα“ στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Το αριθμ. οικ. 55944/06-12-2016 έγγραφο του Δή-
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μου Κατερίνης που αφορά αίτημα για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2017.

8. Την αριθμ. Δ Υ/06-12-2016 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης περί βεβαίωσης ύπαρξης 
των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου 
Κατερίνης για το έτος 2017 ως εξής:

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΩΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 60

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 60

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3 60

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 40 20

5 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 11 20

6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 20

7 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60

8 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

9 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 20

10 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 20

11 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 3 20

12 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

13 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 1 30

14 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

15 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 20

16 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 20

17 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 20

18 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 60

19 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 20

20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 20

21 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 20

22 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 20

23 ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 20

24 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 20

25 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20

26 TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 7 20

27 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 20

28 TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

29 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 20

30 TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) 2 20

31 TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 40

32 TE ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 30

33 TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 20

34 TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2 20



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45700 Τεύχος Β’ 4506/30.12.2016

35 TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 40

36 TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3 40

37 TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 40

38 TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 20

39 TE ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 6 20

40 TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 20

41 TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 20

42 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 37 20

43 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 20

44 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 20

45 ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1 20

46 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 30

47 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 20

48 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 20

49 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2 20

50 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 20

51 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 5 20

52 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 20

53 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 20

54 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 20

55 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 20

56 ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 10 20

57 YE ΕΡΓΑΤΩΝ 30 20

58 YE ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ 5 60

59 YE ΦΥΛΑΚΩΝ 3 30

60 YE ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 15

Β) Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) ημέ-
ρες το μήνα.

Γ) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, 
κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και κατ’ έτος.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού 
έτους 2017 ύψους 11.000,00 ευρώ στους ΚΑ 00.6422.001, 10.6422.001, 20.6422.002 30.6422.004, 35.6422.003, 
40.6422.001, 50.6422.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 23 Δεκεμβρίου 2016 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045063012160008*
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