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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί
Υγείας

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 6163/69787
(3)
Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κίνα
μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, που κυρώθηκε με τον Ν. 4073/2012 (Α' 87)
και της υπ' αριθμ. 135635/24-12-2009 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων που
κατάγονται από ορισμένες περιοχές της Χώρας»
(Β' 2614).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 4073/2012 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κίνα μεταξύ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας» (Α' 87).
β) Του άρθρου 4 του Ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως
και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών
και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας»
(Α' 155).
γ) Του από 5-9-1956 β.δ. «Περί εξουσιοδοτήσεως του
Υπουργού Γεωργίας προς έκδοσιν αποφάσεων συμφώνως τω άρθρω 4 του υπ' αριθ. 2147 Νόμου του 1952»
(Α' 205).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Την υπ' αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη», (Β' 2144).

3. Την από 6-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Το υπ' αριθμ. Φ.2340/17092/11-4-2016 έγγραφο της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Το υπ' αριθμ. Φ 2530/522/21-4-2016 έγγραφο του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο.
6. Την υπ' αριθμ. Φ.250.1/29/Α5373/19-4-2016 ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο.
7. Την από 20-4-2016 ρηματική διακοίνωση της κινεζικής αρχής AQSIQ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου
που κυρώθηκε με τον Ν. 4073/2012 (Α' 87)
Το Πρωτόκολλο Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων για
την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κίνα μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου
και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4073/2012 (Α' 87),
τροποποιείται σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του
άρθρου 12 του Πρωτοκόλλου αυτού, ως εξής:
Όπου στο αγγλικό κείμενο του ως άνω Πρωτοκόλλου αναφέρονται οι λέξεις «Actinidia chinensis» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Actinidia chinensis and
Actinidia deliciosa» και όπου στο ελληνικό κείμενο του
ως άνω Πρωτοκόλλου αναφέρονται οι λέξεις «Actinidia
chinensis» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Actinidia
chinensis και Actinidia deliciosa»
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135635/24-12-2009
κοινής υπουργικής απόφασης
Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 135635/24-12-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών
όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων που κατάγονται από ορισμένες
περιοχές της Χώρας» (Β' 2614), αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι φυτοϋγειονομικοί όροι εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας (εφεξής Κίνα), νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia
chinensis και Actinidia deliciosa) (καρποί) που κατάγονται από ορισμένες περιοχές της Χώρας».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς
της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου αρχίζει σύμφωνα
με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 12 αυτού, που κυρώθηκε με τον Ν. 4073/2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 51826/21263
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
κατά το έτος 2016, για το μόνιμο προσωπικό των
υπηρεσιών της Έδρας (Κέρκυρα) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α'/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44233/17-12- 2013 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ. Β΄/27-12-2013), την
υπ’ αριθμ. 19193/9668/22-10-2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 3029/10-11-2014), καθώς και την υπ’ αριθμ. 4828/2509/7-4-2015 απόφαση του
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΦΕΚ 732/Β/29-4-2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με την
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015.
5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών της Έδρας (Κέρκυρα) της Περιφέρειας Ιονίων
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Νήσων για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και
επειγουσών αναγκών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 59.460,00€ σε Βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016 της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0511.00.001 του
Ειδικού Φορέα 01073 για την οποία υπάρχει δεσμευμένη
πίστωση (η υπ’ αριθμ. 2972/1203/14-01-2016 απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΨΘΡ57ΛΕ-ΝΓΨ), αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το έτος 2016,
για το προσωπικό της Έδρας (Κέρκυρα) της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας.
Ορίζουμε ότι:
1. Ο αριθμός των υπαλλήλων της Έδρας (Κέρκυρα) που
θα απασχοληθεί υπερωριακά ανέρχεται στους εβδομήντα (70) υπαλλήλους.
2. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθ' υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των
δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120)
ανά υπάλληλο.
Το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών θα εξαρτηθεί
από το είδος των εποχικών, έκτακτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών και θα καθορίζεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη για τις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον ίδιο. Για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών
θα καθορίζεται με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. οικ. 89421/34442/10-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 2614/Β΄/01 -10-2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 13 Ιουνίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.5/223
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 έως
31-12-2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α, 16-12-2015).

