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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1049

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

12 Ιουλίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι−
στημίων για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχο−
λικού Δικτύου. ...................................................................................
1
Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών
για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). ......................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73567/Β7

(1)
Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι−
στημίων για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολι−
κού Δικτύου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγ−
χου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995).
β) Του Ν. 1268/1982, «δομή και λειτουργία των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/12.7.1982).
γ) Των άρθρων 16 και 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 2083/1992
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21−9−1992).
δ) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3577/2007 «Δημιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά
Βίου Μάθησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/8−6−2007).
2) Την αριθμ. ΚΑ/679/22−8−1996 (ΦΕΚ 826/Β/96) κοινή
Υπουργική Απόφαση με θέμα «την Τροποποίηση και
αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. Β1/819/88 (σύ−
σταση ειδικών Λογαριασμών για την χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστη−
ριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας», όπως κυρώθηκε με το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
τ.Α΄/4.09.2009).

3) Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονο−
μικού έτους 2010.
4) Το από 17−05−2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Δι−
εύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών, που αφορά στην επιχορήγηση δα−
πανών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων στους φορείς λειτουργίας του Πανελ−
λήνιου Σχολικού Δικτύου.
5) Την ανάγκη χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαρι−
ασμού των αναφερομένων Ιδρυμάτων προκειμένου να
καλυφθούν οι δαπάνες λειτουργίας του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου για τις ανάγκες του τρέχοντος και
παρελθόντος έτους.
6) Την με αριθμ. 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3−10−2007)
απόφαση του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τη «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γε−
νικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ», απο−
φασίζουμε:
Επιχορηγούμε τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυ−
λίων Έρευνας των Πανεπιστημίων που ανέπτυξαν και
λειτουργούν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με το ποσό
των 300.000,00 ευρώ για την κάλυψη αναγκών τρέχο−
ντος έτους και το κατανέμουμε ως ακολούθως:
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

36.191,00 €

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

18.218,00 €

Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

49.729,00 €

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

43.025,00€

Παν/μιο Αιγαίου

26.096,00 €

Παν/μιο Ιωαννίνων

25.110,00 €

Παν/μιο Θεσσαλίας

33.698,00 €

Παν/μιο Κρήτης

34.798,00 €

Παν/μιο Μακεδονίας

33.135,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

300.000,00 €

Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη ύψους 300.000,00€,
η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 2489, Ε.Φ. 19−250
του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. του τρέχοντος
έτους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
F
Αριθμ. 249448
(2)
Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για
την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανε−
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ιδιαίτερα το
άρθρο 15.
4. Το άρθρο 1 του Νόμου 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄).
5. Τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L030
της 31/1/2009.
6. Την υπ’ αριθμ. 277626/2006 (ΦΕΚ 761 Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/2009).
8. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7−10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β΄/2009).
10. Την υπ’ αριθμ. 247016/5365/11.6.2003 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 245883/16.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11.Την ανάγκη άμεσου ορισμού των κριτηρίων καθορι−
σμού των επαγγελματιών αγροτών οι οποίοι θα υποβά−
λουν αιτήματα για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας κατά προτεραιότητα.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη εις βάρος τους ελληνικού δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα κριτήρια ορισμού επαγγελματιών
αγροτών για τις ανάγκες του άρθρου 15 παράγραφος 6β
του Ν. 3851/2010 (Α΄ 85) καθώς και τη διαδικασία υποβο−
λής των αναγκαίων δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 1
1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6β του άρ−
θρου 15 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄) ως επαγγελματίες
αγρότες ορίζονται όσοι κρίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ότι, ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική, στα
πλαίσια των διαδικασιών της υποβολής ενιαίας δήλωσης
εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι−

σης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009 και της κοινής απόφασης
277626/2006 (ΦΕΚ 761 Β’) των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος
δεν προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισό−
δημα του φυσικού προσώπου τα εισοδήματα που παρα−
τίθενται στην παράγραφο 1 (Γ) της 247016/5365/11.6.2003
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιή−
θηκε με την 245883/16.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως και το εισόδημα
που πιθανόν να προκύψει από τυχόν πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ προς τρίτους. Για την
εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαιροποιήσει έγκαιρα το σχετικό αρ−
χείο του αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία από το
Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
Άρθρο 2
1. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, οι οποίοι θέλουν να
κριθούν, ως επαγγελματίες αγρότες κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγμα 1) μαζί με τα προβλεπόμενα, από
το άρθρο 1 του Ν. 2332/1995, δικαιολογητικά. Η καταχώ−
ρηση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται διαμέσου των
πυλών εισαγωγής όπως αυτές ορίζονται κατ’ έτος, ή
απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
2. Μέχρι την έκδοση της αναφερόμενης στην παρά−
γραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄)
απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, εξαιρούνται της υποβολής δικαι−
ολογητικών οι επαγγελματίες αγρότες που υπέβαλαν
ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009 και της
κοινής απόφασης 277626/2006 (ΦΕΚ 761 Β΄) των Υπουρ−
γών Οικονομίας−Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και έχουν κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με
βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του
ΟΓΑ, ότι ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.
Άρθρο 3
1. Μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης
γίνεται μηχανογραφικός έλεγχος των στοιχείων και
εκτυπώνεται το υπόδειγμα 1 στο οποίο εκτός από την
ημερομηνία καταχώρησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου
εκτυπώνεται και η προσωρινή κατάταξη του ενδιαφερό−
μενου στους επαγγελματίες αγρότες ή όχι. Εφόσον ο
ενδιαφερόμενος συμφωνεί, συμπληρώνεται το σχετικό
πεδίο του εντύπου, εκτυπώνεται και παραδίδεται στον
ενδιαφερόμενο. Το έντυπο του διοικητικού ελέγχου της
ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί την προσωρινή βεβαί−
ωση για την κατάταξη του υποψηφίου στους επαγ−
γελματίες αγρότες και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο για την υποβολή αίτησης κατά προτεραιότητα
χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από σταθμό ΑΠΕ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Η επαλήθευση των δικαιολογητικών θα γίνει κατά
την στιγμή της αξιολόγησης του φακέλου για επενδύ−
σεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τον προσ−
διορισμό του ποσοστού της συμμετοχής του γεωργικού
εισοδήματος στο συνολικό εισόδημα του ενδιαφερόμε−
νου ακολουθείται ο τρόπος υπολογισμού του παραρ−
τήματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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