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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8004/10/63 (1)
 Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας 

αστυνομικών που διατίθενται στα Γραφεία Υπουρ−
γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού Γραμμα−
τέα Υπουργείου Εσωτερικών για εκτέλεση υπηρε−
σίας πλήν αυτών της προσωπικής ασφάλειας και 
των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 
έως 31.12.2009.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄−247) «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη−
ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», καθώς 
και του π.δ. 14/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 20/2002.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ Α − 274) «Περί 
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 
Α – 205) «Περί συγχώνευσης Υπουργείων».

7. Την υπ’ αριθμ. 2/15854/0022 από 22.3.2004 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ/22η 
Διεύθυνση Μισθολογίου.

8. Το υπ’ αριθμ. 2/17645/0022 από 20.4.2004 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ/22η 
Διεύθυνση Μισθολογίου.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη, για το από 1.1.2009 έως 31.12.2009 χρονικό 
διάστημα, ύψους 76.700,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του 
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εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων έτους 2009 του 
Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

11. Το γεγονός ότι το Αστυνομικό Προσωπικό που 
δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και απασχολείται στα 
Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών ,λόγω της ειδικής 
φύσεως της λειτουργίας των Γραφείων αυτών καλείται 
να αντιμετωπίσει επιπλέον επείγουσες και έκτακτες 
ανάγκες, αποφασίζουμε: 

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης απογευματινής εργασίας των αστυνομικών που δι−
ατίθενται στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουρ−
γού και Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών 
για εκτέλεση υπηρεσίας, πλην αυτών της προσωπικής 
ασφάλειας και των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 έως 31.12.2009, ως εξής:

1. Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
και Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

23 αστυνομικοί επί 40 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα
Β. Η καταβολή και δικαιολόγηση της υπερωριακής 

αποζημίωσης ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ 

πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 9050/216 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33117/11.9.2003 απόφασης 

του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 30749/9.5.2006 
και υπ’ αριθμ. 32306/21.12.2007 όμοιές της.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1998).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205/Α/2.9.1998) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/29.12.2000 
(ΦΕΚ 286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες 
διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ1/Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

7. Την από 20.11.2008 αίτηση του εκπροσώπου της 
εταιρείας με την επωνυμία «SELECT INTERSERVICES 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και με δ.τ. «SELECT 
INTERSERVICES» για αλλαγή της επωνυμίας αυτής.

8. Την από 4.2.2009 συνεδρίαση της Επιτροπής του 
άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).

9. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου 
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του
ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).

10. Την υπ’ αριθμ. 33117/11.9.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 30749/9.5.2006 
και 32306/21.12.2007 όμοιές της, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 33117/11.9.2003 απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας, με την οποία χορηγήθηκε ειδική εγκριτική άδεια λει−
τουργίας Ι.Γ.Σ.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «SELECT 
INTERSERVICES Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και με 
δ.τ. «SELECT INTERSERVICES», όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 30749/9.5.2006 και 32306/21.12.2007 
όμοιές της, ως εξής: «αντί της επωνυμίας «SELECT 
INTERSERVICES Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» τίθεται 
η επωνυμία «RANDSTAD HELLAS Σύμβουλοι Επιχειρήσε−
ων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «RANDSTAD HELLAS A.E.» 
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 125771 (3)
Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτι−

κών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα και φυτορρυθμιστικές 
ουσίες) που έληξαν στις 31.12.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142). 
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης, Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλο−
γικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄ 579).

δ. Tου π.δ. 115/1997 για «την έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το 
άρθρο 4 παρ. 4.

ε. Την υπ’ αριθμ. 2008/934/ΕΚ απόφαση της Επιτρο−
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5.12.2008, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 333/11/11.12.2008 της Επίση−
μης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με 
«τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών» στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.

στ. Την υπ’ αριθμ. 2008/941/ΕΚ απόφαση της Επιτρο−
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8.12.2008, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 335/91/13.12.2008 της Επίση−
μης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με 
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“τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού’’».

η. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

θ. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

2. Τη σχετική αίτηση και το απαιτούμενο παράβο−
λο που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μέχρι 
31.12.2008 για την ανανέωση της έγκρισης κυκλοφορίας 
που λήγει την ημερομηνία αυτή, αποφασίζουμε: 

Ι. Ανανεώνουμε για μία διετία από 1.1.2009 έως 31.12.2010 
και με τον ίδιο αριθμό, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των 
ακολούθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιο−
κτόνα) που έληξαν στις 31.12.2008 και για τα οποία υπε−
βλήθη αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο:

1. SONALAN 33,3 EC (ethalfluralin 33,3% β/ο) της πα−
ρασκευάστριας εταιρείας DOW AGROSCIENCES LLC, 
ΗΠΑ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ με αριθμό έγκρισης 7088.

2. COTTONEX 50 SC (fluometuron 50% β/ο) της 
παρασκευάστριας εταιρείας AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD, ΙΣΡΑΗΛ με υπεύθυνο επικοινω−
νίας την εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ με 
αριθμό έγκρισης 7460.

3. SELECT 24 EC (clethodim 24% β/ο) της παρασκευά−
στριας εταιρείας ARYSTA LIFESCIENCE COPRORATION, 
ΙΑΠΩΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΓΕΩ−
ΦΑΡΜ ΑΕΒΕ με αριθμό έγκρισης 7577.

4. KEYFLUR 50 SC (fluometuron 50% β/ο) της παρα−
σκευάστριας εταιρείας INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΑΝΟΡ−
ΓΚΑΧΗΜ A.E. με αριθμό έγκρισης 7705.

5. COTTONEX 90 WG (fluometuron 90% β/β) της 
παρασκευάστριας εταιρείας AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD, ΙΣΡΑΗΛ με υπεύθυνο επικοινω−
νίας την εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ με 
αριθμό έγκρισης 7711.

6. OXYFLUORFEN – INDUSTRIAL QUIMICA KEY 24 EC 
(oxyfluorfen 24% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας 
INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., ΙΣΠΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο 
επικοινωνίας την εταιρεία ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. με αριθμό 
έγκρισης 7717.

7. STELTH 50 SC (fluometuron 50% β/ο) της παρα−
σκευάστριας εταιρείας SIPCAM SPA, ΙΤΑΛΙΑΣ με υπεύ−
θυνο επικοινωνίας την εταιρεία SIPCAM SPA με αριθμό 
έγκρισης 7730.

ΙΙ. Ανανεώνουμε για μία διετία από 1.1.2009 έως 
31.12.2010 και με τον ίδιο αριθμό, τις εγκρίσεις κυκλοφο−
ρίας των ακολούθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(φυτορρυθμιστικές ουσίες) που έληξαν στις 31.12.2008 
και για τα οποία υπεβλήθη αίτηση ανανέωσης και το 
σχετικό παράβολο:

1. ROOTON DP (indole−3−butyric acid 0,066% β/β) της 
παρασκευάστριας εταιρείας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ με αριθμό 
έγκρισης 8091.

2. ROOTON A, DP (indole−3−butyric acid 0,2% β/β) της 
παρασκευάστριας εταιρείας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ με αριθμό 
έγκρισης 8092.

ΙΙΙ. Οι ανανεωθείσες εγκρίσεις κυκλοφορίας ισχύουν 
μέχρι 31.12.2010.

Η αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των 
υπαρχόντων αποθεμάτων του ανωτέρω φυτοπροστα−
τευτικού προϊόντος, από πρόσωπα διάφορα του κατό−
χου της έγκρισης, επιτρέπεται μέχρι τις 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ
F

    Αριθμ. 125772 (4)
Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτι−

κών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα και φυτορρυθμιστικές 
ουσίες) που έληξαν στις 31.12.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142). 
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης, Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλο−
γικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄ 579).

δ. Tου π.δ. 115/1997 για «την έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το 
άρθρο 4 παρ. 4.

ε. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού’’».

στ. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

ζ. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

2. Τη σχετική αίτηση και το απαιτούμενο παράβο−
λο που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μέχρι 
31.12.2008 για την ανανέωση της έγκρισης κυκλοφορίας 
που λήγει την ημερομηνία αυτή, αποφασίζουμε: 

Ι. α. Ανανεώνουμε για μία πενταετία από 1.1.2009 έως 
31.12.2013 και με τον ίδιο αριθμό, τις εγκρίσεις κυκλο−
φορίας των ακολούθων φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων (ζιζανιοκτόνα) που έληξαν στις 31.12.2008 και για 
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τα οποία υπεβλήθη αίτηση ανανέωσης και το σχετικό 
παράβολο:

1. LASHER 75 WG (chlorsulfuron 75% β/β) της παρα−
σκευάστριας εταιρείας ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ με υπεύθυνο επι−
κοινωνίας ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ με αριθμό έγκρισης 7584.

2. LEOPARD 5 EC (quizalofop−p−ethyl 5% β/ο) της παρα−
σκευάστριας εταιρείας MAGAN ARGENTINA, ΑΡΓΕΝΤΙ−
ΝΗΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 
ΑΕBΕ με αριθμό έγκρισης 7586.

3. COTTAGE 5 EC (quizalofop−p−ethyl 5% β/β) της πα−
ρασκευάστριας εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ με υπεύθυνο επι−
κοινωνίας ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ με αριθμό έγκρισης 7712.

4. QUIZALOFOP−P−ETHYL − ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ 5 EC 
(quizalofop−p−ethyl 5% β/ο) της παρασκευάστριας εται−
ρείας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. με αριθμό έγκρισης 7725.

5. KEYCONET 75 WG (chlorsulfuron 75% β/β) της πα−
ρασκευάστριας εταιρείας INDUSTRIAL QUIMICA KEY 
S.A., ΙΣΠΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία 
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. με αριθμό έγκρισης 7726.

β. Ανανεώνουμε για μία πενταετία από 1.1.2009 έως 
31.12.2013 και με τον ίδιο αριθμό, την έγκριση κυκλο−
φορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορ−
ρυθμιστική ουσία) που έληξε στις 31.12.2008 και για 
το οποίο υπεβλήθη αίτηση ανανέωσης και το σχετικό 
παράβολο:

1. STABILAN 40 SL (chlormequat chloride 38% β/ο) της 
παρασκευάστριας εταιρείας NUFARM GmbH &, Co KG, 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
με αριθμό έγκρισης 8066.

ΙΙ. Οι ανανεωθείσες εγκρίσεις κυκλοφορίας ισχύουν 
μέχρι 31.12.2013.

ΙII.α. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτι−
κών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα) που έληξαν στις 31.12.2008 
και για τις οποίες δεν υπεβλήθη μέχρι την ημερομηνία 
αυτή αίτηση ανανέωσης παύουν να ισχύουν από 1.1.2009 
είναι τα εξής:

1. AVADEX BW 40 EC (tri−allate 40% β/ο) της παρασκευ−
άστριας εταιρείας MONSANTO EUROPE SA, Βελγίου με 
υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ 
ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης 7242.

2. AVADEX BW 10 GR (tri−allate 10% β/β) της παρασκευ−
άστριας εταιρείας MONSANTO EUROPE SA, Βελγίου με 
υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ 
ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης 7243.

β. Η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) που έληξε στις 
31.12.2008 και για την οποία δεν υπεβλήθη μέχρι την 
ημερομηνία αυτή αίτηση ανανέωσης παύει να ισχύει 
από 1.1.2009 και είναι η εξής:

1. ΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΕΤΟΣΥΝ 65 EC (ethyl 
oleate 65% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας ΕΤΟ−
ΣΥΝ Ι. ΑΝΘΗΣ & ΑΒΕΕ.

γ. Για την περίπτωση IIΙα και IIIβ τυχόν υπάρχοντα 
αποθέματά τους στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλο−
φορούν μέχρις εξαντλήσεώς τους και όχι αργότερα 
από τις 31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

    Αριθμ. 125773 (5)
Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευ−

τικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα) που λήγουν στις 
31.12.2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43). 

β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142).
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης. Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλο−
γικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄ 579).

δ. Του π.δ. 115/1997 για «την έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το 
άρθρο 4 παρ. 4.

ε. Την υπ’ αριθμ. 2008/934/ΕΚ απόφαση της Επιτρο−
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5.12.2008, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 333/11/11.12.2008 της Επίση−
μης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με 
«τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες. 

στ. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».

η. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών». 

ζ. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο». 

2. Τη σχετική αίτηση και το απαιτούμενο παράβο−
λο που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για την 
ανανέωση της έγκρισης κυκλοφορίας που λήγει στις 
31.12.2009, αποφασίζουμε: 

1. Ανανεώνουμε για ένα έτος από 1.1.2010 έως 31.12.2010 
και με τον ίδιο αριθμό, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των 
ακολούθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιο−
κτόνα) που λήγουν στις 31.12.2009 και για τα οποία υπε−
βλήθη αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο:

1. RACER 25 EC (flurochloridone 25% β/ο) της παρασκευ−
άστριας εταιρείας AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS 
LTD, ΙΣΡΑΗΛ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΑΛΦΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ με αριθμό έγκρισης 7421.

2. ANSWER YPSILON 28 EC (diclofop−methyl 28% β/ο) 
της παρασκευάστριας εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ με αριθμό 
έγκρισης 7737.

3. QUPE 28,4 EC (diclofop−methyl 28,4% β/ο) της παρα−
σκευάστριας εταιρείας Sinochem Ningbo Co., Ltd.. ΚΙΝΑ 
με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΦΑΡΜΑ−ΧΗΜ 
ΑΒΕΕ με αριθμό έγκρισης 7751. 
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4. FLUOMETURON−CHEMSERVICES 50 SC (fluometuron 
50% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας ChemServices 
Sarl, ΕΛΒΕΤΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας τον ΣΠΗΛΙΑΔΗ 
ΧΡΗΣΤΟ με αριθμό έγκρισης 7758.

II. Οι ανανεωθείσες εγκρίσεις κυκλοφορίας ισχύουν 
μέχρι 31.12.2010.

Η αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των 
υπαρχόντων αποθεμάτων του ανωτέρω φυτοπροστα−
τευτικού προϊόντος, από πρόσωπα διάφορα του κατό−
χου της έγκρισης, επιτρέπεται μέχρι τις 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

F

    Αριθμ. 125774 (6)
Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων (φυτοπροστατευτκές ουσίες), τα οποία 
περιέχουν τη δραστική ουσία 2−Naphtyloxyacetic 
acid.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142).
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης. Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλο−
γικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄ 579).

δ. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

ε. Του π.δ. 115/1997 (ΦΕΚ Α/104/30.5.1997) «έγκριση, δι−
άθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα 
τα άρθρα 4 (παρ. 6α) και 8 (παρ. 2).

2. Την υπ’ αριθμ. 2009/65/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26.1.2009, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο τεύχος L 23/33/27.1.2009 της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με «τη μη 
καταχώριση της ουσίας 2−Ναφθυλοξυοξικού οξέος, στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστα−
τευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία».

3. Τη υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού"».

4. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−

μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο», 
αποφασίζουμε:

Ι. Ανακαλούμε από τις 26.7.2009 τις εγκρίσεις κυκλο−
φορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που περι−
έχουν τη δραστική ουσία 2−Naphtyloxyacetic acid, επειδή 
με την υπ’ αριθμ. 2009/65/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν καταχωρήθηκε η δρα−
στική ουσία 2−Naphtyloxyacetic acid στο Παράρτημα Ι 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

8030 HORTOMONE 5 EC ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
ΑΕΒΕ

2−Naphtyloxyacetic 
acid 

8069 B−NAPHTHOXYACETIC 
ACID ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ 
5 EC

ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ 
ΑΒΕΕ

2−Naphtyloxyacetic 
acid 

8079 BLOSSOM SET 5 EC ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ 
ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ 
Α.Ε

2−Naphtyloxyacetic 
acid 

8089 TOMATONH 5 EC ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ 2−Naphtyloxyacetic 
acid 

8104 TONONH B EC ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

2−Naphtyloxyacetic 
acid 

8177 HARMA 5 EC ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ 
ΑΒΕΕ

2−Naphtyloxyacetic 
acid 

α) Επιτρέπουμε την τιμολόγηση των αποθεμάτων 
του ανωτέρω φυτοπροστατευτικού προϊόντος από την 
κάτοχο της έγκρισης εταιρεία προς τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης, μέχρι τις 26.7.2009.

β) Επιτρέπουμε την πώληση του ανωτέρω φυτοπρο−
στατευτικού προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής 
πώλησης και τη χρήση του από τους αγρότες, μέχρι 
τις 26.7.2010.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την ημερομηνία αυτή, 
συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επα−
νεξαγωγή ή καταστροφή με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποι−
νικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 31 και 32 του ν. 721/1977, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2538/1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ
F

    Αριθμ. 125775 (7)
Ανάκληση της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LINURON AGROLOGY 50 WP.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
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β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142).
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορι−
σμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» 
(Β΄ 579).

δ. Τις διατάξεις του π.δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) 
«Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδη−
γία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρω−
θεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1 αυτού.

ε. Την υπ’ αριθμ. 119119/19.7.2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2.8.2004) 
απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 115/1997, 
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».

στ. Την υπ’ αριθμ. 108152/6.8.2003 (ΦΕΚ 1230/Β/29.8.2003) 
κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καταχωρήθηκε 
στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 η δραστική ουσία 
linuron. 

ζ. Την υπ’ αριθμ. 149306/15.4.1983 απόφασή μας με την 
οποία χορηγήθηκε η 7294 οριστική έγκριση στο φυτο−
προστατευτικό προϊόν LINURON AGROLOGY 50 WP.

η. Την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για το φυτοπρο−
στατευτικό προϊόν LINURON AGROLOGY 50 WP για το 
1ο θέμα της 13ης/2008 συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ.

θ. Τη γνωμοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. για το 1ο θέμα της 
13ης/2008 Συνεδρίασής του. 

ι. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2Α΄).

κ. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.

λ. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», 
αποφασίζουμε: 

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 7294 οριστική έγκριση, 
που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 149306/15.4.1983 από−
φασή μας, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζα−
νιοκτόνο) LINURON AGROLOGY 50 WP, της εταιρείας 
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ. 

2. Να αποσυρθούν άμεσα τα αποθέματα των παραπά−
νω σκευασμάτων με ευθύνη της εταιρείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

    Αριθμ. 125776 (8)
Ανάκληση της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LINURON AGAN 50 WP.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

β. Των άρθρων 14 και 21 του ν. 721/1977 (Α΄ 142).
γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ’ αριθμ. 393155/1992 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορι−
σμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» 
(Β΄ 579).

δ. Τις διατάξεις του π.δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) 
«Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδη−
γία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρω−
θεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1 αυτού.

ε. Την υπ’ αριθμ. 119119/19.7.2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2.8.2004) 
απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 115/1997, 
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».

στ. Την υπ’ αριθμ. 108152/6.8.2003 (ΦΕΚ 1230/Β/29.8.2003) 
κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καταχωρήθηκε 
στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 η δραστική ουσία 
linuron.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 182678/8.10.1985 απόφασή μας με την 
οποία χορηγήθηκε η 7357 οριστική έγκριση στο φυτο−
προστατευτικό προϊόν LINURON AGAN 50 WP.

η. Την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για το φυτοπρο−
στατευτικό προϊόν LINURON AGAN 50 WP για το 1° θέμα 
της 13ης/2008 συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ.

θ. Τη γνωμοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. για το 1° θέμα της 
13ης/2008 Συνεδρίασής του.

ι. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).

κ. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.

λ. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47Β΄/18.1.2008) 
απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού"», 
αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 7357 οριστική έγκριση, 
που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 182678/8.10.1985 από−
φασή μας, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανι−
οκτόνο) LINURON AGAN 50 WP, της εταιρείας ΑΛΦΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

2. Να αποσυρθούν άμεσα τα αποθέματα των παραπά−
νω σκευασμάτων με ευθύνη της εταιρείας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ
F

    Αριθμ. 2298 (9)
Υπερωρίες και οδοιπορικά Α΄ Εξαμήνου 2009 για Υπαλ−

λήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας που 
ασχολούνται με ελέγχους που δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 όπως τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 27 του ν. 3698/2008.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 όπως τροποποιήθηκαν 

μερικώς με τις διατάξεις του ν. 2240/1994 και 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 10/1995 απόφαση του Νομ. Συμβουλίου 

Ν. Ηλείας (ΦΕΚ 314 τ.Β΄/1995), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 118/1997 απόφαση (ΦΕΚ 1239 τ. Β΄/1997).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180 τ. Α΄/1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
5) Την υπ’ αριθμ. 985/3113/11.2.2009 απόφαση Νομάρχη 

«Άσκηση αρμοδιοτήτων από εμάς, μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων στους Αντινομάρχες και εξουσιοδότηση υπο−
γραφής αποφάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων, κ.λπ. «Με 
εντολή Νομάρχη» σε Νομαρχιακούς Συμβούλους και 

στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηλείας».

6) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τη σωστή λειτουργία της.

7) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη πίστωση, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
μέχρι 20 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας που θα 
ασχοληθούν με μη αμειβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων ή 
προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης, ως εξής: 

Καθημερινές απογευματινές 2.300 ώρες, Κυριακές 
εξαιρέσιμες και νυχτερινές 500 ώρες και συνολική δα−
πάνη μέχρι 20.000 ευρώ κατά το Α΄ Εξάμηνο 2009.

Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο θα αναφέρεται 
σε πίνακα που θα συνταχθεί με απόφαση του Δ/ντη 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας αναλόγως των αναγκών 
της Υπηρεσίας.

Η σχετική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
θα πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ηλείας, 
ειδ. Φορέα 291, ΚΑΕ 5244α.1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πύργος, 20 Φεβρουαρίου 2009

Ο Νομάρχης κ.α.α.
ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02003582602090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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