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Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕ−
ΡΟΠΟΥΛΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση θέσης.

Ελληνικής Αστυνομίας, επειδή κρίθηκε από την Ανωτάτη
Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας,
με την 132 από 27.1.2009 γνωμάτευση της, ΑΝΙΚΑΝΟΣ
για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας,
ΙΚΑΝΟΣ όμως για την υπηρεσία γραφείου.

(1)

Με την υπ’ αριθμ. 242767/9/11−ιε’ από 13.3.2009 απόφα−
ση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώ−
πινου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9
παρ. 2 του ν. 1339/1983 (Α΄−35) «Περί αποκατάστασης του
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού
σώματος, που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθ−
μιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που
είναι στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου,
για τον Αρχιφύλακα Θεοδωράκη Νικόλαο του Κωνστα−
ντίνου (ΑΓΜΣ 242767), που διατηρήθηκε στην ενέργεια,
για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου και η οποία (θέση) θα
καταργηθεί μετά την αποχώρηση του από το Σώμα της

Με την υπ’ αριθμ. 16880 /ΥΠΕ/5/00505/Ε/ν. 3299/04/
3.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της ατομικής επιχείρησης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλε−
κτρισμού από ηλιακή ενέργεια ισχύος 98,18 KW, στο
Δήμο Μεθώνης του Νομού Πιερίας, συνολικής επιχορη−
γούμενης δαπάνης ποσού τετρακοσίων ογδόντα οκτώ
χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (488.230).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες
διακόσια ενενήντα δύο ευρώ (195.292).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
απασχόλησης (1 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
10.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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(3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 16715/ΥΠΕ/5/00459/Ε/ν.3299/2004/
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, της επιχείρησης
«Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
99,63kW, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακοσί−
ων δέκα χιλιάδων (510.000) ευρώ, στην Οινόη του Δή−
μου Μεσοποταμίας του Νομού Καστοριάς, με ποσοστό
επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους της
επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή συνολικό ποσό
επιχορήγησης ύψους διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων
(204.000) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
17.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Φ. 400/142590
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 400/68364/Σ.1151/23.2.2005
απόφασης ΥΕΘΑ περί «Χορήγησης Ειδικής ΄Αδειας,
πέραν της κανονικής, στο Στρατιωτικό Προσωπικό
των Ε.Δ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών
στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατο−
λογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄166), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3257/2004
(ΦΕΚ Α΄143) και το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
β. Του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και
Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τη υπ’ αριθμ. Φ.400/68364/Σ.1151/23.2.2005 απόφαση
ΥΕΘΑ «Χορήγηση Ειδικής ΄Αδειας, πέραν της κανονικής,
στο Στρατιωτικό Προσωπικό των Ε.Δ» (ΦΕΚ Β΄ 257).
3. Την υπ’ αριθμ. 3/Σ.4η/6.2.2009 Γνωμάτευση ΣΑΓΕ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Φ.400/68364/Σ.1151/23.2.2005/απόφ. ΥΕΘΑ τροποποιεί−
ται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές,
μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς και επαγγελ−
ματίες οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, χορηγείται
άδεια απουσίας μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο,
εάν έχουν σύζυγο ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή
γονείς), που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα,
το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει
περιοδικής νοσηλείας».
Άρθρο 2
Η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 2 της ως άνω
αναφερόμενης στο άρθρο 1 υπουργικής απόφασης τρο−
ποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Η άδεια χορηγείται από τον έχοντα κάθε φορά το
δικαίωμα χορήγησης αδειών, ύστερα από ετήσια εγκρι−
τική διαταγή των αντιστοίχων Διευθύνσεων προσωπικού
των Γενικών Επιτελείων, προς τις οποίες υποβάλλονται
ιεραρχικά η αναφορά των ενδιαφερομένων, μαζί με πι−
στοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή
στρατιωτικό νοσοκομείο ή γνωμάτευση των αρμοδίων
υγειονομικών επιτροπών των Ε.Δ, από τις οποίες να
προκύπτει ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν ο/η σύ−
ζυγος ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή γονείς), χρήζει
τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλεί−
ας που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή
ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού – εξωτερικού.
Το ίδιο ισχύει και όταν δεν απαιτείται εισαγωγή σε
νοσηλευτικό ίδρυμα.
2. Για την απόδειξη της προϋπόθεσης της μη εργασίας
του/της συζύγου, των ενήλικων τέκνων ή των γονέων
τους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου γο−
νέα της ειδικής αυτής άδειας, αλλά και του πάσχοντος
συζύγου ή γονέα καθώς και του ενήλικου τέκνου εφόσον
αυτοί δεν εργάζονται για τους προαναφερόμενους λό−
γους υγείας αλλά είναι ικανοί για δικαιοπραξία».
Άρθρο 3
Το άρθρο 3 της ιδίας στο άρθρο 1 αναφερόμενης
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται:
α. Στον ένα γονέα. Στην περίπτωση που και οι δύο
γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία
κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της
αδείας και για πόσο χρονικό διάστημα που πάντως
η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις
τριάντα (30) ημέρες ετησίως και για τους δύο γονείς,
χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της στο επόμενο ημε−
ρολογιακό έτος.
β. Στον ένα δικαιούχο. Στην περίπτωση που στις ΄Ενο−
πλες Δυνάμεις υπηρετούν δύο ή περισσότερα αδέλφια
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που είναι δικαιούχοι επειδή οι γονείς τους δεν εργάζονται
και πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές με−
ταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, αποφα−
σίζουν με κοινή συμφωνία κάθε φορά ποιος από όλους θα
κάνει χρήση της αδείας και για πόσο χρονικό διάστημα
που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερ−
βεί τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, χωρίς δυνατότητα
μεταφοράς της στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
2. Τα προαναφερόμενα στοιχεία στις ως άνω υποπα−
ραγράφους α και β θα πρέπει απαραίτητα να προκύ−
πτουν από τις σχετικές αναφορές τους και οι εγκριτικές
πράξεις θα κοινοποιούνται για ενημέρωση και συνυπο−
λογισμό στις αντίστοιχες Μονάδες και Υπηρεσίες που
εκάστοτε υπηρετούν».
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.400/142909
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 010/80789/Σ.5480/23.6.2008
απόφασης ΥΕΘΑ περί «Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων
Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ,
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1157/1981 «Περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 126).
β. Του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006/ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 769).
3. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./19087/30.8.2006/ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4. Της υπ’ αριθμ. Φ. 420/41/81917/Σ.249/31.8.2006/ΥΠΕΘΑ
απόφασης του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΦΕΚ Α΄ 1271).
5. Της υπ’ αριθμ. Φ. 010/80789/Σ.5480/23.6.2008 απόφασης
ΥΕΘΑ περί «Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνι−
κής ΄Αμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ».
6. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και
ΓΕΑ την αρμοδιότητα καθορισμού ωραρίου εργασίας:

8343

α. Για το προσωπικό των Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ που εφαρ−
μόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 37 ½ ωρών.
β. Για το προσωπικό των Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ που εξαι−
ρείται από την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και
εφαρμόζει πρόγραμμα 6ημέρου Υπηρεσίας 37 ½ ωρών
την εβδομάδα.
Άρθρο 2
Οιαδήποτε προγενέστερη απόφαση που αφορά το
ίδιο αντικείμενο καταργείται.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 127290
(6)
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙV του π.δ. 365/2002
(Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/109/
ΕΚ της Επιτροπής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλή−
ψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των
φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής
Υπηρεσίας».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 25 του π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας
κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη
χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος
της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσω−
τερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ
του Συμβουλίου και τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ,
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» (Α´ 307), όπως ισχύει.
2. Την απόφαση 147/2009 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζoυμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρ−
τημα ΙV του π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της
εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη
Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινό−
τητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά
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προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερι−
κό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ
του Συμβουλίου και τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ,
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» (Α´ 307).

Άρθρο 2
(άρθρο 1 Οδηγίας 2008/109/Ε``Κ)
Το Κεφάλαιο Ι του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος IV,
του π.δ. 365/2002, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακο−
λούθως:

1. το σημείο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ξύλινες συσκευασίες όπως κιβώτια κάθε μεγέθους,
καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, απλές
παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφά−
νειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα
χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,
εκτός της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm ή λι−
γότερου, και κατεργασμένη ξυλεία που έχει παραχθεί
με συγκόλληση, θέρμανση και πίεση ή με συνδυασμό
των μεθόδων αυτών, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός
της Ελβετίας.

Το υλικό των ξύλινων συσκευασιών:
− είναι αποφλοιωμένο με εξαίρεση την παρουσία μεμονωμένων
κομματιών φλοιού, ανεξαρτήτως αριθμού, τα οποία είτε είναι πλάτους
μικρότερου των 3 cm (ανεξαρτήτως μήκους) είτε, εάν το πλάτος
τους υπερβαίνει τα 3 εκατοστά, είναι εμβαδού 50 cm2 κατά μέγιστο
όριο και
− έχει υποστεί μια από τις εγκεκριμένες επεξεργασίες που καθορίζονται
στο Παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων
αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις
προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο
και
− φέρει σήμανση όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Διεθνούς
Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 του FAO σχετικά με
τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες
συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, το οποίο δηλώνει ότι το υλικό της
ξύλινης συσκευασίας έχει υποστεί μία εγκεκριμένη φυτοϋγειονομική
μεταχείριση.
Η πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2009».

2. το σημείο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ξυλεία που χρησιμοποιείται για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη
ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που δεν έχει διατη−
ρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια εκτός από την ακατέργα−
στη ξυλεία πάχους 6 mm ή λιγότερο και επεξεργασμένη ξυλεία, που
έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση και πίεση ή με συνδυασμό
των μεθόδων αυτών, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός Ελβετίας.

Η ξυλεία:
−είναι αποφλοιωμένη με εξαίρεση την παρουσία μεμονωμένων κομματιών
φλοιού, ανεξαρτήτως αριθμού, τα οποία είτε είναι πλάτους μικρότερου
των 3 cm (ανεξαρτήτως μήκους) είτε, εάν το πλάτος τους υπερβαίνει
τα 3 cm, είναι εμβαδού 50 cm2 κατά μέγιστο όριο και
− έχει υποστεί μια από τις εγκεκριμένες επεξεργασίες που καθορίζονται
στο Παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρών
αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις προδι−
αγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο και
− φέρει σήμανση όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Διεθνούς Προτύπου
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις Κατευθυ−
ντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες
στο διεθνές εμπόριο, το οποίο δηλώνει ότι η ξυλεία έχει υποστεί μία
εγκεκριμένη φυτοϋγειονομική μεταχείριση.
Η πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2009».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 2 Οδηγίας 2008/109/ΕΚ)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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