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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)  

 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hassan Izat (ή Isat) (Χα−
σάν Ιζάτ) του Suleyman (Σουλεϊμάν) και της Galawesh 
για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 319/12/2013 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 7η.10.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ του
Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λα−
θρεμπορία εκατόν δέκα (110) πακέτων τσιγάρων, διαφό−
ρων μαρκών, που τελέστηκε την 23η.8.2011 στη συμβολή 
των οδών Λυκούργου και Αθηνάς στην Αθήνα από τον 
κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/23/24−8−2011 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοι−

ας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγά−
ρα) στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών 
ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (363,66 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 39,46 €, Φ.Π.Α. 73,43 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 44,82 € και Αναλογικός Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 205,95 €.

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Hassan Izat (ή Isat) (Χα−
σάν Ιζάτ) του Suleyman (Σουλεϊμάν) και της Galawesh 
γεν. το 1990 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμο−
νή την Αθήνα Αττικής, οδός Δερβενίων αρ. 19, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 129795510, κάτοχο του 
με αρ. 66469/3−7−2008 Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα της 
Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών πολλαπλό τέλος 
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 § 
1 του Ν. 2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. Επικυρωμένο αντίγραφο 
του δικογράφου αυτής πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, 
να επιδοθεί στην Υπηρεσία μας, με επιμέλεια του δια−
δίκου, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής (άρθρο 
126 Κ.Δ.Δ.). 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΤΑΣ 

F
(2)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HASAN (επ.) OMED 
(ον.) του Swara και της Hamin για λαθρεμπορία κα−
πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 122/12/2013 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 27η.9.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ του 
Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λα−
θρεμπορία ενενήντα (90) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων 
μαρκών, που τελέστηκε την 14η.1.2012 στη συμβολή των 
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οδών Ζήνωνος και Γερανίου στην Αθήνα από τον κατω−
τέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/5/15−1−2012 μηνυτή−
ρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοιας), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) 
στο συνολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ 
και πενήντα τριών λεπτών (297,53 €), ήτοι Εισαγωγι−
κός Δασμός 32,28 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλω−
σης 36,67 €, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
168,50 € και Φ.Π.Α. 60,08 €.

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HASAN (επ.) OMED (ον.) 
του Swara και της Hamin, γεν. το 1979 στο Ιράκ, με 
τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Ευνάρδου 
αρ. 17−19, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με 
αρ. 74182/10−10−08 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλλο−
δαπού, με Α.Φ.Μ. 155104919, πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 § 1 του Ν. 2960/ 
01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά 
την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών 
Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 O Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΤΑΣ   

F
   Αριθμ. 1551/126093 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοίκησης, Λειτουργίας και 

Συντήρησης (ΔΛΣ) της Λιμνοδεξαμενής Βαθύ Καλύ−
μνου Ν. Δωδεκανήσου από το Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο Καλυμνίων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2332/95 «Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
181 Α΄).

2. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147Α΄/27−6−2011) 
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α)  Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γεν. 
Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπ. 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958 «περί έργων Εγγείων 
Βελτιώσεων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μέχρι σήμερα.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 43504/5−12−2005 
«Άδεια χρήσης νερού» (ΦΕΚ 1784Β/20−12−2005).

7. Την υπ’ αριθμ. Ζ6/28/17−1−2003 απόφαση του Νομάρ−
χη Δωδεκανήσου με την οποία ταξινομεί τη Λιμνοδεξα−
μενή Βαθύ Καλύμνου ως έργο Α΄ τάξης.

8. Την υπ’ αριθμ. 420/2004 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων με την οποία ο Δήμος 
αποδέχεται την ανάληψη της αρμοδιότητας για την Δι−
οίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση της Λιμνοδεξαμενής.

9. Την υπ’ αριθμ. 5/28−01−2011 γνωμοδότηση του Κ.Γ.Σ.Ε.Ε. 
υπέρ της μεταβίβασης του έργου στο Δήμο Καλυμνίων.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3140/15−2−2011 έγγραφο του 
Δήμου Καλυμνίων, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος 
του στην Επιτροπή για την μεταβίβαση στο Δήμο Καλυ−
μνίων της αρμοδιότητας ΔΛΣ του έργου του θέματος.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2228/17−5−2011 έγγραφο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής 
Λειτουργίας (Δ/νση Διοικ.−Οικον. Δωδεκανήσου), με το 
οποίο προτείνονται τα μέλη της Επιτροπής για την πα−
ραλαβή από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
της αρμοδιότητας ΔΛΣ του έργου του θέματος.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα και ευθύνη της 
Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης της Λιμνοδεξα−
μενής Βαθύ Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου (Περιφέρεια Νο−
τίου Αιγαίου) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στο Δήμο Καλυμνίων και συγκεκριμένα:

α. Λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 150.000 m3 νερού 
(επιφάνεια ταμιευτήρα: 20.000m2), και

β. Έργα συναφή με τη Λιμνοδεξαμενή, όπως τα δίκτυα 
διανομής του αρδευτικού νερού.

2. Οι δαπάνες Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης 
του έργου ως και των αρδευτικών και υδρευτικών δι−
κτύων που θα υδροδοτούνται από αυτό βαρύνουν απο−
κλειστικά τους ωφελούμενους και καταβάλλονται από 
αυτούς υπό μορφή ανταποδοτικού τέλους. Η κατανομή 
των παραπάνω επιβαρύνσεων ή μέρους αυτών θα γί−
νεται από τον φορέα Δ.Λ.Σ. του έργου.

3. Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της συ−
μπεριφοράς της Λιμνοδεξαμενής παραμένει στο Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από τις 
αρμόδιες κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου Δ/νσεις 
Τεχνικών Μελετών−Κατασκευών και Γεωλογίας−Υδρολο−
γίας, οι οποίες αποκαθιστούν τα προβλήματα που θα 
προκύψουν από την αρμοδιότητα αυτή με πιστώσεις 
που θα διαθέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και δεν οφείλονται από ενέργειες του 
φορέα ΔΛΣ.

4. Για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας ΔΛΣ του έρ−
γου του θέματος συγκροτούμε επιτροπή με μέλη τους 
παρακάτω υπαλλήλους:

Α. Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως αυτή υφί−
σταται με βάση το Ν. 3852/2010 − Νόμος «Καλλικράτη».

α. Καρύπη Χρήστο, ΠΕ Γεωπόνο με βαθμό Α΄ (Πε−
ριφερειακή Ενότητα Καλύμνου),με αναπληρώτρια την 
Γιαβάση − Χαλβατζή Χρυσάνθη, ΠΕ Γεωπόνο με βαθμό 
Α΄ (Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου).
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β. Αλεξιάδη Αλέξιο, ΠΕ Γεωλόγο με βαθμό Α΄ ( Περι−
φερειακή Ενότητα Ρόδου) με αναπληρώτρια την Πανο−
πούλου Ελένη, ΠΕ Γεωλόγο με βαθμό Γ΄ (Περιφερειακή 
Ενότητα Ρόδου).

γ. Ρεΐση Μαρία, TE Μηχανικών Έργων Υποδομής με 
βαθμό Α΄( Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου) με αναπλη−
ρωτή τον Κουλλιά Σπυρίδωνα, ΤΕ Μηχανικών − Δομικών 
Έργων με βαθμό Α΄ (Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου). 

Β. Από τον φορέα ΔΛΣ (Δήμο Καλυμνίων).
Τάτση Ιωάννη του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο.
5. Η επιτροπή αυτή εκτελεί εντός δύο (2) μηνών τις 

παρακάτω ενέργειες:
α. Διαπιστώνει τη δυνατότητα αυτοτελούς χρήσεως 

και λειτουργίας του έργου και συντάσσει πρακτικό, το 
οποίο υποβάλλει στο Φορέα Δ.Λ.Σ., στο Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δνση Αξιοποίησης Εγγειο−
βελτιωτικών Έργων και Μ.Ε.), και στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση (Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτ. Αιγαίου).

β. Παραλαμβάνει, από την Υπηρεσία υλοποίησης του 
έργου, (α) το Μητρώο του έργου (περιγράφεται στην 
παράγραφο επτά (7) της παρούσης) και (β) τους κτη−
ματολογικούς πίνακες και διαγράμματα (όπως έχουν 
τροποποιηθεί) των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν για 
την κατασκευή του έργου και τα παραδίδει στο φορέα 
Δ.Λ.Σ. του έργου.

6. Με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων Δ.Λ.Σ. του 
έργου,η Υπηρεσία υλοποίησης του, παραδίδει έκθεση 
για τη Δ.Λ.Σ. του έργου στην οποία δίδονται οδηγίες 
για την λειτουργία και συντήρηση του και καθορίζονται 
οι εργασίες Συντήρησης που πρέπει κάθε χρόνο να 
εκτελεί ο φορέας ΔΛΣ λαμβάνοντας υπόψη και τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

7. Το Μητρώο του έργου που υπάρχει ή καταρτίζεται 
σε περίπτωση ανυπαρξίας από την Υπηρεσία που υλο−
ποίησε το έργο, περιλαμβάνει απαραίτητα:

α. Πίνακα απογραφής που παρουσιάζει περιληπτικά 
τα στοιχειώδη έργα που συγκροτούν το έργο (γραμμικά 
και σημειακά).

β. Σχέδια στις κατάλληλες κλίμακες, της Γεν. Διάταξης 
και των επί μέρους έργων καθώς και τα λοιπά τεχνικά 
στοιχεία των έργων ώστε να αποδίδουν κατά το εφικτό, 
τη θέση τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητάς τους.

γ. Διαγράμματα σε κατάλληλες κλίμακες των ζωνών 
καταλήψεως των έργων που έχουν απαλλοτριωθεί υπέρ 
του Δημοσίου, δ. Τεύχος με στοιχεία των υψομετρικών 
αφετηριών και των τριγωνομετρικών σημείων (υψόμε−
τρα − συντεταγμένες) μετά αυτοσχεδίων ενδεικτικών 
της θέσεώς τους.

ε. Έκθεση σχετική με τη μελέτη εφαρμογής και κατα−
σκευής του έργου καθώς και απολογισμό για το συνο−
λικό κόστος του έργου.

στ. Έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων τουλάχιστον 
10x15 εκ. κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου.

8. Η είσπραξη των οφειλών να γίνεται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των 
εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων. Τα έσοδα από τις πα−
ραπάνω εισπράξεις διατίθενται αποκλειστικά και μόνο 
για δαπάνες συντήρησης λειτουργίας και διοίκησης του 
έργου, αποκλειόμενης της διάθεσης τους για οποιοδή−
ποτε άλλο σκοπό.

9. Στην περίπτωση που από τον φορέα ΔΛΣ διαπι−
στωθεί πλημμελής συντήρηση του έργου, όπως έχει 

καθοριστεί στην παράγραφο 6, τότε η εκτέλεση των 
εργασιών γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίας τις Πε−
ριφέρειας και η πληρωμή των δαπανών που αφορούν 
σε αυτές πραγματοποιείται από το Περ/κό Ταμείο με 
επιχορήγηση του από το φορέα Δ.Λ.Σ. του έργου.

10. Η οργάνωση και η παρακολούθηση των αρδεύσε−
ων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.Δ. 3030/54 περί Αγροφυλακής όπως ισχύει σήμερα.

11. Ο φορέας Δ.Λ.Σ. του έργου υποχρεούται να λει−
τουργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων όσα όργανα υδρολογικά έχει 
τοποθετήσει το Υπουργείο ή πρόκειται να τοποθετήσει 
για την παρακολούθηση της υδρολογίας της περιοχής. 
Τα έξοδα για την συντήρηση των οργάνων, αμοιβών 
προσωπικού που θα καταγράφει τις ενδείξεις και κάθε 
άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον παραπάνω φορέα εκτός 
από τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης των οργά−
νων τα οποία θα επιβαρύνουν το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Ο φορέας ΔΛΣ οφείλει να εφοδιαστεί με την προ−
βλεπόμενη άδεια χρήσης νερού (Ν. 3199/03).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 16 Oκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3814/124910 (4)
Λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της πα−
ραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμο−
γής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1535/2007 της Επι−
τροπής, για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους Π.Ε. Έβρου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την Εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 1 
έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 
του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (A΄ 70) και το άρθρο 3 παρ. 2 
του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθη−
κε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (A΄ 101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95, όπως ισχύει σήμερα.

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 «Κωδικοποίηση 
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της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών», όπως ισχύει (ΦΕΚ 141/Α΄/12).

ε) Του Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

στ) Των άρθρων 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

ζ) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφασης του Υπουρ−
γού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄2002).

η) Της υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονι−
σμού διαδικασίας πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ):
α) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα 
της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

3. Την υπ’ αριθμ. 2006/C 319/ΕΚ «Κοινοτικές κατευθυ−
ντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα 
της γεωργίας και δασοκομίας 2007−2013».

4. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων, σε περιόδους ειδικών δυσχερειών.

5. Την από 10−9−2012 επιστολή του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Επίτροπο Γε−
ωργίας και Αγροτικής Πολιτικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 1396865/25−10−2012 απάντηση του 
Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

7. Την υπ’ αριθμ. 4936/130806/27−12−2012 (ΦΕΚ 3453/Β/ 
2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών− Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας− Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 
στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα 
πλαίσια εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1535/2007.

8. Το υπ’ αριθμ. 11/10/13 εισηγητικό έγγραφο της Γενι−
κής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλεί δαπάνη μεγαλύτερη 
από αυτή που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 4936/130806/ 
27.12.12 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
3453/B΄/12), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής καθώς και η διαδικασία για τη χορήγη−
ση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) 
σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1535/2007 με σκοπό τη στήριξη 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων σε περίοδο ει−
δικών δυσχερειών. Ειδικότερα η εν λόγω ενίσχυση θα 
χορηγηθεί για αγορά ζωοτροφών σε κτηνοτροφικές 
εκμ/σεις αιγοπροβάτων, της Π.Ε. Έβρου, ένεκα του υπο−
χρεωτικού εγκλεισμού των αιγοπροβάτων εντός αυτών 

και της μη δυνατότητας χρήσης των βοσκοτόπων για 
λόγους κτηνιατρικής. Αυτό έχει ως συνέπεια την αυξη−
μένη χρησιμοποίηση ζωοτροφών για τη συνέχιση της 
παραγωγικής ικανότητας των ζώων.

Άρθρο 2
Στήριξη γεωργών που δραστηριοποιούνται

στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος/γάλακτος

1. Δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος ση−
μασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1535/2007 
είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστη−
ριοποιούνται στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα οι κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της Π.Ε. Έβρου, λόγω της 
μη δυνατότητας χρήσης των βοσκοτόπων για κτηνιατρι−
κούς λόγους. Ο περιορισμός αυτός ετέθη σύμφωνα με 
αντίστοιχες αποφάσεις που εξεδόθησαν από τις τοπικές 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου.

2. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
(de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωρ−
γοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης − ενιαία 
αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας (de minimis) και διατηρούν τουλάχι−
στον 20 αιγοπρόβατα.

Της ενίσχυσης αυτής εξαιρούνται οι γεωργοί, όπως 
αυτοί αναφέρονται στην προαναφερθείσα παράγραφο 
τα αιγοπρόβατα των οποίων σφαγιάσθηκαν.

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση−
μασίας (de minimis) που δύναται να χορηγηθεί στον 
ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 € 
σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε 
κυλιόμενη βάση.

Άρθρο 3
Διαδικασία πληρωμής

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης 
ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο−
χρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις 
βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες 
και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματο−
ποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογρα−
φικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει 
δικαιούχοι.

3. Η Π.Ε. Έβρου, Δ/νση Κτηνιατρικής υποχρεούται να 
αποστείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των γεωργών 
που έχουν εγκλεισμένα αιγοπρόβατα.

4. Η Δ/νση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγμα−
τοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους 
με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλ−
λευσης − αίτηση ενιαίας ενίσχυσης

4. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μετά την ανάρτηση των 
ποσών της κρατικής ενίσχυσης υποχρεούνται στην 
υποβολή, στις Περιφερειακές Δ/νσεις − Περιφερειακές 
Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υπεύθυνης δήλωσης σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) που 
τυχόν έλαβαν το τρέχον ή /και τα δύο προηγούμενα έτη.

5. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς− Τμήμα 
Αγοράς προχωρά στην αναγνώριση και εκκαθάριση της 
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δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη 
Δ/νση Πληρωμών.

6. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά:
− στην έκδοση εντολής πληρωμής και
− στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματο−

πιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τρα−
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων

7. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσο−
νος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά 
εγκλεισμένο ζώο.

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τη δέσμευση πί−
στωσης του λογαριασμού ΣΑΕ 082 έργο 2012ΣΕ08200000 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4936/130806/27.12.2012 κοι−
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ( ΦΕΚ 3453/B΄/12)

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό 
των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυ−
σης ήσσονος σημασίας (de minimis), κάθε πληροφορία 
σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενί−
σχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για τη δημι−
ουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν 
κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις 
βάσεις δεδομένων.

9. Οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 
minimis) που χορηγούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2006/C 319/ΕΚ κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Ε. στον πρω−
τογενή τομέα παραγωγής (γεωργοί), δεν υπόκεινται σε 
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με 
τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημό−
σιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δικαιούχοι απαλλάσ−
σονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 4
Συνέπεια και σώρευση της κρατικής ενίσχυσης

ήσσονος σημασίας (de minimis)

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι από την στήριξη των γεωργών σε διαφορετικούς 
τομείς δεν θα προκύπτει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

F  
 Αριθμ. 4861/108815 (5)
Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρ−

θρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την πε−
ρίοδο 2013/2014 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον κανονισμό υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμ−

βουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώσε−

ως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της 

Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊ−
κάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παράγραφος 
1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμε−
τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων 
στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και 
Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 
3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101).

3. Τις διατάξεις:
α) της υπ’ αριθμ. 3832/75322/18/06/2013 κοινής υπουργι−

κής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατροπή 
των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 103ιζ 
Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» όπως κάθε φορά ισχύει (Β΄ 1554).

β) της υπ’ αριθμ. 4330/92095/25/07/2013 υπουργικής 
απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 3832/ 
75322/18−06−2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρω−
ση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» όπως κάθε 
φορά ισχύει (Β΄ 1931). 

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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

4. Το από 01−03−2013 κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού το−
μέα 2014−2018» της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά 
ισχύει.

5. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο−
πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε−
ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» 
για την περίοδο 2007−2013 όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ44/05−07−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού Α. Σαμαρά «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094).

7. Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες 
της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και με−
τατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξιμων 
παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολο−
κλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει 
το μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανε−
μηθέν, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε κατά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις 
και τα κονδύλια για την αναδιάρθρωση και μετατροπή 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική 
περίοδο 2013/2014 ως κατωτέρω:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)

ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ευρώ)

Αν. Μακεδονίας − Θράκης

1. Π.Ε. Έβρου
(Δ.Α.Οικ. & Κ. Αλεξανδρούπολης) 6,30 63.315,00

2. Π.E. Έβρου 
(Δ.Α.Οικ. & Κ. Ορεστιάδας) 2,50 25.125,00

3. Π.E. Ξάνθης 4,66 43.763,00

4. Π.E. Ροδόπης 2,50 23.175,00

5. Π.E. Καβάλας 4,49 51.180,20

6. Π.E. Δράμας 6,82 80.948,00

Κ. Μακεδονίας

7. Π.Ε. Σερρών 2,67 26.833,00

8. Π.E. Θεσσαλονίκης 6,27 84.958,50

9. Π.Ε. Κιλκίς 11,20 149.849,00

10. Π.E. Πιερίας 3,12 27.729,00

11. Π.Ε. Ημαθίας 8,93 112.616,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)

ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ευρώ)

Δ. Μακεδονίας

12 Π.E. Φλώρινας 13,32 188.943,00

13. Π.E. Κοζάνης 4,25 54.017,50

Ηπείρου

14. Π.E. Ιωαννίνων 2,00 26.750,00

15. Π.E. Άρτας 4,22 23.366,50

Θεσσαλίας

16. Π.E.. Λάρισας 6,31 102.052,00

17. Π.E. Μαγνησίας 13,02 174.959,00

18. Π.Ε. Καρδίτσας 9,26 75.006,00

Ιονίων Νήσων

19. Π.E. Λευκάδας 2,90 41.447,50

20. Π.Ε. Κεφαλληνίας 6,09 42.779,50

Δ. Ελλάδος

21. Π.E. Αχαΐας 31,59 457.811,56

22. Π.E. Ηλείας 6,51 85.154,50
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Στερ. Ελλάδος

23. Π.Ε. Φθιώτιδας 5,21 40.654,60

24. Π.E. Φωκίδας 2,00 13.400,00

25. Π.E. Βοιωτίας 23,26 231.932,00

26. Π.Ε. Εύβοιας 3,46 25.695,00

Πελοποννήσου

27. Π.E. Αργολίδας 6,72 127.551,70

28. Π.Ε. Κορινθίας 18,51 262.642,00

29. Π.E. Αρκαδίας 8,42 125.984,50

30. Π.E. Μεσσηνίας 
(Δ.Α.Οικ. & Κ. Καλαμάτας) 9,22 104.631,50

31. Π.Ε. Μεσσηνίας 
(Δ.Α.Οικ. & Κ. Τριφυλλίας) 4,64 58.760,50

32. Π.Ε. Λακωνίας 6,898 107.894,90

Αττικής

33. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 12,15 141.786,00

34. Π.E. Ανατολικής Αττικής 4,94 47.879,70

35. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 2,9 33.467,50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)

ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ευρώ)

Β. Αιγαίου

36. Π.Ε. Λέσβου 10,08 140.206,50

37. Π.E. Χίου 1,118 13.447,79

38. Π.Ε. Σάμου 5.9 69.049,00

Ν. Αιγαίου

39. Π.Ε. Σύρου* 10,05 105.478,00

40. Π.Ε. Ρόδου** 5,8 35.999,00

Κρήτης

41. Π.Ε. Ηρακλείου 8,85 128.656,50

42. Π.Ε. Ρεθύμνου 8,83 96.788.00

43. Π.Ε. Χανίων 8,301 89.316,05

ΣΥΝΟΛΟ 326,187 3.963.000,00

*Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας − Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυ−
κόνου, Άνδρου, Θήρας).

** Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου)
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3832/75322/18/06/2013 κοινή υπουργική απόφαση και 

την υπ’ αριθμ. 4330/92095/25/07/2013 υπουργική απόφαση όπως κάθε φορά ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκριμένων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργικής 

περιόδου 2013/2014, και η μη σύσταση τραπεζικής εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στην ανωτέρω Κοινή υπουργική απόφαση.
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Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2013−
2014 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδια−
φερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 
2014.

Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.E. Κιλκίς και Κοτσιφο−
λιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λα−
σιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:

i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
ii) επανεμβολιασμός
Οι ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Φθιώτιδας, 

Εύβοιας, Βοιωτίας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) δεν ταξινομούνται ως περι−
φέρειες «σύγκλισης», που σημαίνει χρηματοδότηση του 
προγράμματος από την Ε.Ε. στο 50%, αντί του 75% που 
ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε.

Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό−
γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον 
στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν 
το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα 
φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβο−
λής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς 
της περιοχής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

F  
 Αριθμ. 8221.Τ68/35/13 (6)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του 

έργου: «Επισκευή ύφαλης σπηλαίωσης υφιστάμενου 
προβλήτα Μ. Γιαλού Σύρου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14, παρ. 1) 
όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (άρθρο 44, 
παρ. 1, περίπτωση.

δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1) «Τροποποίη−
ση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

στ. Η υπ’ αριθμ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ 3050 Β΄) 
απόφαση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα−
φής «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λι−
μένων και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου.

ζ. Η υπ’ αριθμ. 5111.01/ 54/2013/21−05−2013 απόφαση (ΦΕΚ 
224 ΤΥΕΘΟΔ) Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια−
κών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

η. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2597/12−08−2013 έγγραφο Δ.Λ.Τ. 
ΣΥΡΟΥ, με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 175/26−06−2013 από−
φαση του Δ.Σ. του.

θ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζει:

1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή 
ύφαλης σπηλαίωσης υφιστάμενου προβλήτα Μ. Γιαλού 
Σύρου», ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, με Διευθύνου−
σα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου−
Ερμούπολης.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του 
εν λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Οκτωβρίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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