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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΥΠΕΚΑ/ΔΣ/Α/21816 (1)
  Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΚΑ/Δ1/

Α΄/15555/4.8.2010 για την κατανομή έτους 2010 ποσό−
τητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν.3054/2002, όπως ισχύει.  

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  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. 64/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98).

2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει 
μετά τη συμπλήρωσή του από το ν. 3423/2005 «Εισα−
γωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των 
Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 304) και τα 

άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105) και ιδιαίτερα τη 
διάταξη του άρθρου 15Α παρ. 7 πρώτο εδάφιο αυτού.

3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β΄ 213) και με το π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε 
από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» 
(ΦΕΚ Α΄ 56).

4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 128), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με 
το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 57) και σε συνδυασμό με το 
π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με−
τονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Β΄ 213).
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5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187) όπως ισχύει.

6. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

7. Την αριθ. 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 2514).

8. Το π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 154).

9. Την αριθ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α΄/15555/04.08.2010 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 
164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1174).

10. Το αριθ. 52990/26.10.2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εισηγείται 
την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής 
των στοιχείων του άρθρου 2 παρ. 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α΄/15555/4.8.2010 από την 1η 
Νοεμβρίου 2010 στην 30ή Νοεμβρίου 2010.

11. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης υποβολής των 
στοιχείων του άρθρου 2 παρ. 7 της κοινής υπουργικής 
απόφασης από τους δικαιούχους της κατανομής αυτού−
σιου βιοντίζελ έτους 2010, λόγω ανωτέρας βίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 2, παρ. 7, πρώτο και δεύ−
τερο εδάφιο της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α΄/15555/ 04.08.10 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως ακολούθως:

«Οι δικαιούχοι οι οποίοι ως δικαιολογητικά υπέβα−
λαν συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών και για τους 
οποίους έχει κατανεμηθεί ποσότητα με βάση τις εν 
λόγω συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν στην αρ−
μόδια υπηρεσία, έως και την 15η Νοεμβρίου 2010, τα 
εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς ενεργειακών προϊόντων 
που προέρχονται από τις εκτάσεις των συναφθεισών 
σχετικών συμβάσεων.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν μέ−
χρι και την 15η Νοεμβρίου 2010 πίνακα, όμοιο με τον 
αντίστοιχο (1–Α) που συνόδευε την εγκύκλιο εφαρμογής 
ΓΓΕΚΑ/Δ1/ Α/10825/31.05.2010 του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα πεδία του 
οποίου περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, 
συμπληρωμένο με όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία.»

Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου παρα−
μένει ως έχει.

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 4, παρ. 6 της ΥΠΕΚΑ/Δ1/
Α΄/15555/04.08.10 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ακολούθως:

«Για όσους εκ των δικαιούχων έχει κατανεμηθεί ποσό−
τητα βιοντίζελ με βάση συμβάσεις ενεργειακών καλλιερ−
γειών και μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2010 δεν υποβάλ−
λουν όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του άρθρου 2 παρ. 7 
της παρούσας για όλες τις συμβάσεις, αφαιρούνται από 

την κατανεμηθείσα σε αυτούς ποσότητα οι ποσότητες 
αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοιχούν στις συμβάσεις 
με ελλιπή στοιχεία και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα 
στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α΄/15555/4.8.2010 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F

    Αριθ. 48290 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 51922/2−12−2004 απόφασης 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση κανονισμού λειτουρ−
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα 
Δια χείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μου−
στού» (ΦΕΚ 1926/Β΄/27−12−2004).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/ 

1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συ−
ντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Την από 15/5−5−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Α. Τροποποιείται η αριθ. 51922/2−12−2004 απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση κανονισμού λειτουρ−
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (ΦΕΚ 1926/Β΄) 
ως ακολούθως:

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«2. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, στην αρχή της 
θητείας του, το Δ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, 
μεταξύ των μελών του, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμ−
ματέα του, οι οποίοι ορίζονται από τα τακτικά μέλη 
του Δ.Σ.
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει 
τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα από κάποιο άλλο 
τακτικό μέλος του Δ.Σ., για σπουδαίο λόγο.»

2. Στην παράγραφο 2 στο πρώτο εδάφιο και στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «Γραμματέα» 
προστίθενται οι λέξεις «ή τον αρμόδιο υπάλληλο».

3.α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ο Γραμματέας ή ο αρμόδιος υπάλληλος που του 
έχει ανατεθεί η ευθύνη της σύνταξης και τήρησης των 
πρακτικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:»

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 διαγράφεται η 
φράση «στο βιβλίο πρακτικών».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 7 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

«Τον γραμματέα του Δ.Σ απόντα ή κωλυόμενο αναπλη−
ρώνει τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του.»

4. Στο άρθρο 10 μετά την παράγραφο 3 προστίθεται 
νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλιο−
μετρική αποζημίωση) των μελών του Δ. Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετι−
κών διατάξεων της αριθ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370 
Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40 Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.»

5. Στο άρθρο 12 στην παράγραφο 9 μετά τις λέξεις 
«Γραμματέα του Συμβουλίου» προστίθενται οι λέξεις «ή 
τον αρμόδιο υπάλληλο».

6. Στο άρθρο 14 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει δημόσια και διεξάγει μη δημόσι−
ες Συνεδριάσεις σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, 
με απόφαση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του.»

7.α) Στο άρθρο 15 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με την απόλυ−
τη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίστα−
ται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου να σχηματισθεί 
απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, 
κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την 
ασθενέστερη γνώμη, σε μια από τις επικρατέστερες. 
Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι 
μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μια ακόμη 
φορά, η τυχόν δε νέα ψηφοφορία ισοδυναμεί με απόρ−
ριψη. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο αμέ−
σως μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός από το μισό του 
αριθμού των παρόντων.»

β) Στο άρθρο 15 το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει 
λευκή ψήφο θεωρείται απών.»

8.α) Στο άρθρο 16 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με την 
ευθύνη και τη φροντίδα του Γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του αρμόδιου υπαλλήλου με την εποπτεία 
του Προέδρου. Τα πρωτότυπα έγγραφα καταχωρούνται 
με χρονολογική σειρά, από τον αρμόδιο υπάλληλο σε 
αριθμημένους φακέλους.»

β) Στο άρθρο 16 στο τέλος της παραγράφου 2 προ−
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η κάθε απόφαση αριθμείται με τρόπο που ορίζεται 
με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

γ) Στο άρθρο 16 στη παράγραφο 3 διαγράφεται το 
δεύτερο εδάφιο.

δ) Στο άρθρο 16 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Τα πρακτικά τηρούνται σε έντυπο και ηλεκτρονικό 
αρχείο με την ευθύνη του Γραμματέα ή του αρμόδιου 
υπαλλήλου που έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου.»

ε) Στο άρθρο 16 στο τέλος της παραγράφου 7 προ−
στίθενται οι λέξεις «ή τον αρμόδιο υπάλληλο».

9. Στο άρθρο 18 στην παράγραφο 4 μετά τις λέξεις 
«προεδρεύονται από» προστίθεται η λέξη «τακτικό».

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
F

Αριθ. Φ10034/7791/139 (3)
    Κρατική επιχορήγηση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

έτους 2010 .

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.3050/02 

«Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 214).

2. Το αριθ. 185/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπ. Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπ. Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ.».

3. Την αριθ. 2876/7.10.1009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Την αριθ. Υ275/30.9.2010 (Β΄ 1595) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Γεωργίου Κουτρουμάνη».

5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».
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6. Την αριθ. 1276/23.3.2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΓΑ.

7. Την αριθ. Φ.34/6565/1114/03 (Β΄ 904) κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαρια−
σμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της Κρατικής Επιχορήγησης 
που θα καταβληθεί στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 4 του 
ν. 3050/2002, για το έτος 2010 στο ποσό των 10.800.000 
ευρώ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ: 2362: 
Επιχορήγηση του ΛΑΕ του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Κ.Α. 
του οικονομικού έτους 2010 (Ε.Φ. 33−210).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  
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