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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3022480/2684/029/2008

(1)

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς
αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Λέσβου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/18.12.2001)
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν.3563/2007 «Ανα−
μόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/25.6.2007).
3. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 1576/1989 «Για την θέ−
σπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το
χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών» ως και του σε αντικατάστασή του Καν. (ΕΚ)
110/2008 «Σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 (ΦΕΚ 1948/
B/3.10.2007) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Τo υπ’ αριθμ. 1748/056/000/13.10.2008 έγγραφο της
Χ. Υ. Μυτιλήνης με το οποίο διαβιβάζει αίτημα του Δήμου
Ερεσού−Αντίσσης, του Νομού Λέσβου σχετικά με τις αι−
τήσεις μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), κατοίκων
του, με τις οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη
των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους.
6. Τo υπ’ αριθμ. 0551/056/000/10.9.2008 έγγραφο της
Χ. Υ. Μυτιλήνης με το οποίο βεβαιώνει ότι κατόπιν επι−
τόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, τα
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παρα−
γωγών είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών του προαναφερθέντος δή−
μου του Νομού Λέσβου, ως και το γεγονός ότι τα προς
απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα
με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (6) σχετικό έγγραφο
της Χημικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, και ότι κατά την υπό
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του
Νομού Λέσβου, για την περίοδο 2008−2009, επί κατα−
βολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/
Α/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23
του άρθρου 1 του ν.3563/2007 και υπό την προϋπόθε−
ση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων
του ν. 2969/2001, του καν. (ΕΟΚ)1576/1989 ως και του
καν.(ΕΚ)110/2008.
II. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε−
ρόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του καν. (ΕΟΚ)1576/1989 και του καν.(ΕΚ)110/2008. Για τον
προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊό−
ντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία,
για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά
θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό
40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο
Μυτιλήνης, η Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης θα προβεί
στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη
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σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου
ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής
αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει
του από 10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του
Οινοπνεύματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 71
(2)
Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας αυτών για την
Αξιολόγηση των αιτήσεων και την Επιλογή των υπο−
ψηφίων για εκπαίδευση σε Προγράμματα Διά Βίου
Εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 2 του ν. 3369/2005
«Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α/171/2005).
2. Την από 17.6.2008 γνωμοδότηση της Εθνικής Επι−
τροπής Διά Βίου Μάθησης, που περιλαμβάνεται στα
Πρακτικά της 12ης τακτικής συνεδρίασης αυτής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού (άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α)
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (κωδικοποίηση
νομοθεσίας)», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακοίνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.
1. Ο φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Διά Βίου
Εκπαίδευσης, διάρκειας από 50 έως και 250 ώρες, όπως
αυτός εννοείται στον ν. 3369/2005 άρθρο 2 παρ 1,2,5 και
6α και άρθρο 11 παρ 1 και 6, υποχρεούται να ανακοινώ−
σει την πρόθεση υλοποίησης του Προγράμματος εντός
προθεσμίας τριάντα πέντε (35) έως πενήντα (50) ημερών
πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται:
1.1 Υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του φορέα στο δι−
αδίκτυο και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδο−
μαδιαία φύλλα της περιοχής, όπου υλοποιείται το συ−
γκεκριμένο πρόγραμμα.
1.2 Προαιρετικά με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Στην Ανακοίνωση αναφέρονται:
2.1. Τα στοιχεία του Προγράμματος Διά Βίου Εκπαί−
δευσης:
2.1.1 Ο τίτλος του προγράμματος.
2.1.2 Οι θεματικές ενότητες.
2.1.3 Η χρονική διάρκεια και οι ώρες διδασκαλίας.
2.1.4 Το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα μα−
θημάτων.
2.1.5. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των
εκπαιδευομένων, καθώς η διαδικασία πιστοποίησης
αυτών.
2.1.6 Το πιστοποιητικό αποφοίτησης που θα χορηγηθεί
από τον φορέα μετά το πέρας των σπουδών.

2.1.7 Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων και ο επί
μέρους αριθμός ανά κοινωνική κατηγορία, σύμφωνα με
τα κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 της
παρούσας απόφασης.
2.1.8 Τα επιμέρους κριτήρια επιλογής υποψηφίων που
μπορεί να θέτει ο φορέας για την παρακολούθηση των
προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα, όπως πχ. ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ, ερ−
γασιακή εμπειρία, κ.α.
2.2 Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εισαγωγή
των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης
είναι οι εξής:
2.2.1 Ο εκάστοτε απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
2.2.2 Μη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα του αυτού
περιεχομένου στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Ε.
και Δ.Β.Κ.) κατά τα προηγούμενα δύο (2) έτη.
2.2.3 Αποδοχή όλων των όρων του προγράμματος,
όπως αυτοί αναφέρονται στην ανακοίνωση/δημοσίευση
της πρόθεσης υλοποίησης αυτού.
2.3. Η έναρξη και η λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία θα ορίζεται για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της πρό−
θεσης υλοποίησης του Προγράμματος.
Άρθρο 2
Κατάθεση Αιτήσεων.
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του είναι τα
εξής:
1.1 Αίτηση, στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να φοι−
τήσει στο Πρόγραμμα και αναγράφει τα προσωπικά
του στοιχεία.
1.2 Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
1.3 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι:
α) δεν έχει συμμετάσχει τα δύο (2) προηγούμενα έτη
πριν από την έναρξη του Προγράμματος σε πρόγραμ−
μα του αυτού περιεχομένου στο πεδίο της Διά Βίου
Μάθησης και
β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του
Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στην ανακοί−
νωση της πρόθεσης υλοποίησης αυτού.
1.4 Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σε περίπτωση
που ο φορέας θέτει επιμέρους κριτήρια επιλογής υπο−
ψηφίων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.
1.5 Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφι−
ος ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες για τις οποίες
τίθενται κοινωνικά κριτήρια.
2. Ο φορέας υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημε−
ρών από τη λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων να
ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
Άρθρο 3
Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας.
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υπο−
ψηφίων γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:
Α. Γενικά κριτήρια:
1.1 Ο απαιτούμενος σύμφωνα με την δημοσίευση/προ−
κήρυξη τίτλος σπουδών.
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1.2 Μη συμμετοχή του υποψηφίου σε πρόγραμμα του
αυτού περιεχομένου στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης
κατά τα προηγούμενα δύο (2) έτη.
1.3 Τα επιμέρους κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τη
φοίτηση στα προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, τα
οποία ο φορέας μπορεί να προσδιορίζει, σύμφωνα με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τα εκπαιδευτικά
του προγράμματα, όπως πχ. ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ,
εργασιακή εμπειρία, κ.α.
Β. Κοινωνικά Κριτήρια:
Με κοινωνικά κριτήρια επιλέγονται υποψήφιοι, οι
οποίοι είναι άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων,
γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά και άτομα
με αναπηρία.
2. Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Κριτηρίων.
2.1. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω ανα−
φερόμενα γενικά και κοινωνικά κριτήρια, εισάγονται σε
ποσοστό επί του προβλεπόμενου αριθμού των θέσεων,
το οποίο καθορίζεται ως εξής:
2.1.1 Άνεργοι, σε ποσοστό 20%.
2.1.2 Πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή τέκνα
οικογενειών με τρία παιδιά, σε ποσοστό 10%.
2.1.3 Άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό 10%.
2.2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω ανα−
φερόμενα γενικά κριτήρια, εισάγονται στις υπόλοιπες
προβλεπόμενες θέσεις.
3. Διαδικασία Επιλογής.
3.1 Η επιτροπή επιλογής, η οποία συγκροτείται από τον
φορέα, καταρτίζει πίνακες ανάλογα με τις κατηγορίες
των υποψηφίων, ως εξής:
α. Πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα γενικά
κριτήρια.
β. Πίνακες για κάθε μία από τις ειδικότερες κατηγορί−
ες υποψηφίων, οι οποίοι, εκτός από τα γενικά κριτήρια,
πληρούν και τα κοινωνικά κριτήρια.
3.2 Όταν ο αριθμός των υποψηφίων μιας κατηγορίας
υπερβαίνει τις προβλεπόμενες για την κατηγορία αυτή
θέσεις, τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
της ίδιας κατηγορίας.
3.3 Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακες εισακτέ−
ων και πίνακες επιλαχόντων για όλες τις κατηγορίες
υποψηφίων.
3.4 Όταν οι υποψήφιοι μιας κατηγορίας είναι λιγότεροι
των προβλεπόμενων για την κατηγορία αυτή θέσεων,
τότε στις θέσεις αυτές μπορούν να εισάγονται οι επιλα−
χόντες της παραγράφου 3.1.α. του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος περιλαμβά−
νεται μεν στους πίνακες εισακτέων, αλλά δεν επιθυ−
μεί να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα και υποβάλλει
σχετική υπεύθυνη δήλωση ή δεν προσέλθει στα δύο
(2) πρώτα μαθήματα, τότε η θέση του καταλαμβάνεται
αυτομάτως από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα του
αντίστοιχου πίνακα.
5. Από τις ρυθμίσεις της παρούσης εξαιρείται ο
φορέας της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου
3369/2005.
6. Αντίστοιχα θέματα που αφορούν σε προγράμματα
διάρκειας μικρότερης των πενήντα (50) ωρών, καθώς
και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις των
οργάνων διοίκησης των αντίστοιχων φορέων παροχής
των υπηρεσιών Διά Βίου Εκπαίδευσης.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της δημο−
σιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 26583/533

(3)

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας έτους 2009.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π. δ/γματος 63/2005 (98Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα »,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3050/2002 (214Α)
«Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 1205/8/9.10.2008 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού Προϋπολογισμού, πέραν της αναγραφόμενης για
το έτος 2009, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων που θα εντα−
χθούν στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας, το έτος 2009, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
επιλογής τους, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι−
κής Εστίας, που εντάσσονται στα Προγράμματα έτους
2009 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
− Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι−
σμού οκταήμερων διακοπών, εκατόν σαράντα χιλιάδες
(140.000) άτομα.
− Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 1−7 ημε−
ρών, τριάντα χιλιάδες (30.000) άτομα εκ των οποίων
τέσσερις χιλιάδες (4000) αυτοτελώς απασχολούμενοι
αγρότες, ηλικίας 21−64 ετών, που θα συμμετάσχουν σε
πενθήμερο εκδρομικό – επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύ−
προ, το οποίο θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με επίσκεψη
σε τόπους με ενδιαφέρον σε θέματα αγροτικής απα−
σχόλησης και τέσσερις χιλιάδες (4.000) άτομα που θα
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών
πλόων (κρουαζιέρων).
− Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, εκατόν
σαράντα χιλιάδες (140.000) άτομα.
− Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων, ογδόντα χιλιάδες (80.000) άτομα.
Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι−
νωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα
έτους 2009 είναι:
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− Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α ή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως
ισχύει,
− Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή
− Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαι−
ούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή
− Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α.
− Ειδικά για το εκδρομικό−επιμορφωτικό ταξίδι στην
Κύπρο οι δικαιούχοι να είναι ηλικίας 21−64 ετών, αυτοτε−
λώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του Ο.Γ.Α, ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα δω−
ρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρων κατά το έτος 2009 είναι:
− Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συ−
νταξιούχου του Ο.Γ.Α ή συνταξιούχου του Λογαριασμού
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν.1296/1982
(ΦΕΚ 128Α΄), όπως ισχύει.
− Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών του Ο.Γ.Α και να είναι ασφαλιστικά ενήμε−
ροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής
τους στα προγράμματα, ή
− Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α.
3. Προϋπόθεση συμμετοχής στα προαναφερόμενα
προγράμματα των, υπό στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 2
της παρούσης, αναφερομένων προσώπων, είναι η κατο−
χή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης.
4. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κλη−
ρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινω−
νικού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2008 δικαιούνται
να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του
έτους 2009, επιπλέον δε και στα προγράμματα δωρεάν
παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
5. Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο εκδρομικό επιμορ−
φωτικό ταξίδι στην Κύπρο ή στο πρόγραμμα τετραήμε−
ρων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2008− και
αν ακόμη δεν έκαναν χρήση των παροχών− και εκ των
επιλαχόντων, όσοι συμμετείχαν σε ένα από τα εν λόγω
προγράμματα δικαιούνται το έτος 2009 να συμμετά−
σχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων
και εισιτηρίων θεάτρων.
6. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά−
νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το
έτος 2009, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο
ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009
Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2009 ορίζο−
νται τα παρακάτω κριτήρια:

1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκ−
δρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α, οι
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως
ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α, που είναι ασφαλιστικά
ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποί−
οι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’αυτά και
σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό
δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της πα−
ρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση,
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Γ.Α.
Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται Δελτίο
Κοινωνικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι συνταξιούχοι
του ΟΓΑ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετο−
χής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση
ότι λαμβάνουν: προσαύξηση του ποσού της σύνταξής
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας
ή λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας−τε−
τραπληγίας.
Ειδικά στο εκδρομικό−επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύ−
προ, να περιληφθούν οι αυτοτελώς απασχολούμενοι
ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
του ΟΓΑ, ηλικίας 21−64 ετών, οι οποίοι να είναι ασφαλι−
στικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
ως κριτήριο δε επιλογής καθορίζεται επίσης η κλήρωση
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Γ.Α., μεταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν εν−
διαφέρον συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.
2. Στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, καθορίζεται να
περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 2 του άρ−
θρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σ’ αυτά και μέχρις εξαντλήσεως των διαθε−
σίμων Δελτίων αγοράς βιβλίων και Δελτίων θεάματος
αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετο−
χής από αριθμό δικαιούχων πέραν των οριζομένων στο
άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο και στα δύο προ−
γράμματα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.
3. Επίσης ορίζουμε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών
(πλην του εκδρομικού επιμορφωτικού ταξιδιού στην Κύ−
προ) και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμε−
τάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και τα έμμεσα
ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α. μέλη των οικογενειών τους.
Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών να βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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