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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 54455/Γ2 (1)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύστα−
ση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμ−
βούλων και Ειδικών Συνεργατών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 55, 56 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύουν,

β. του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις,

γ. του άρθρου 24 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

δ. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194),

ε. του Π.δ. 114/29.08.2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει,
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στ. του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

ζ. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21),

η. του Π.δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών» (Α΄ 31).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ5/27.01.2015 (Β΄ 204) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ59/16.02.2015 (Β΄ 256) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

4. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/16306/0022/23.2.2012 απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα: «Απο−
δοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών 
των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυ−
πουργών και Γενικών Γραμματέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 78) όπως 
τροποποιήθηκε υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/24378/0022/22.3.2012 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 143) όμοια.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/14226/0021/25.02.2015 (ΑΔΑ: 
ΩΜΛ2Η−89Ζ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι−
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, ύψους: α) 155.000 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και ποσού ύψους 205.908,00 
ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος που θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων ομάδας ΚΑΕ 0200 και β) 23.000 
ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ποσού 
ύψους 30.768,00 ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος 
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ομάδας ΚΑΕ 
0500 του Ειδικού Φορέα 19110 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου μας.

7. Τις αποφάσεις ανάληψης ποσών μισθοδοσίας του 
Ειδικού Φορέα 19−110 του Προϋπολογισμού έτους 2015 με 
α/α 760, 761, 762, 771, 772, 773, 4234, 4242 όπως καταχω−
ρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμέ−
νου να επικουρεί το έργο του Αναπληρωτή Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου 
Φωτάκη.

2. Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο συστήνονται, για 
την εκπλήρωση του σκοπού του, τέσσερις (4) θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις Ει−
δικών Συμβούλων − Ειδικών Συνεργατών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ   

   Αριθμ. 453/39132 (2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρ−

θρου 9 της υπ’ αριθμ. 267050/13−05−2010 απόφασης 
της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄ 754) περί Λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων 6 
και 7 της υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του 
άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επι−
τροπής» για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέ−
ατος για το 2014. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 (Α΄ 280) 

«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την 
Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

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» (Α΄ 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 (Α΄ 101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
και ισχύουν σήμερα.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. 262385/21−4−2010 (Β΄ 509) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος 
Πολλαπλής Συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και 
του Κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον Ν. 3943/2011 
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).

στ) Της υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του 
άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμ−
βουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» 
και ιδίως των Μέτρων 3 και 4.
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ζ) Της υπ’ αριθμ. 174237/8−7−2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 1824) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπ’ αριθμ. 262345/22−3−2010 διυπουργικής απόφασης
(Β΄ 323) για τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής».

η) Της υπ’ αριθμ. 408/62170/13−5−2014 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (Β΄ 1322) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αριθμ. 262345/22−3−2010 απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωμα−
τικών μέτρων εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης 
σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής».

θ) Της υπ’ αριθμ. 267050/13−05−2010 (Β΄ 754) απόφα−
σης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου 
και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.», για τον 
τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος», όπως ισχύει 
κάθε φορά.

ι) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

κ) Της υπ’ αριθμ. 1659/151128/5−12−2013 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (Β΄ 3191) «Άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς για το έτος 2014, σε εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 73/2009».

λ) Της υπ’ αριθμ. Υ103/02−03−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του 
Δημητρίου (Β΄ 309).

μ) του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση 
και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 
378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1782/2003» (L 30) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
β) 1120/2009 της Επιτροπής, «Για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
που προβλέπεται στον τίτλο III του Κανονισμού αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς» (L 316) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
γ) 1122/2009 της Επιτροπής, «Σχετικά με τη θέσπιση λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ−
νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που 
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης 
που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316) 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

δ) 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, σχετικά με την «θέσπιση ορισμένων μεταβατι−
κών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους για το 2014 και την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και των Κανονισμών 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

3. Την Οδηγία (ΕΟΚ) 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση της οδη−
γίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των 
μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της 
οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα)» (L 056 ), όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά.

4. Το υπ’ αριθμ. 16223/31−1−2014 έγγραφο του Γεν. Γραμ−
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

5. Το υπ’ αριθμ. 38996/3.04.2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων για 
το έτος 2014.

6. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 267050/
13−05−2010 (Β΄ 754) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
των άρθρων 6 και 7 της αρ. 262345/22−03−2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση 
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτρο−
πής» για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος», 
όπως ισχύει κάθε φορά, καθορίζουμε για το 2014:

1) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπλη−
ρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπα−
ραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα 
είναι το εξής:

α) 190 € πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα 
αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και

β) 90 € συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μο−
σχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συ−
μπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη θηλάζουσα 
αγελάδα αντίστοιχα είναι το εξής:

α) 60 € πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα 
αγελάδα.

β) 37 € συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θη−
λάζουσα αγελάδα.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν 
για το έτος 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

F  
 Αριθμ. 1524/38972 (3)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της ειδικής στήριξης του 

άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου 
στους παραγωγούς σκληρού σίτου για το έτος 2014. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοι−

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» 
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύουν.

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).

2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
262345/22−3−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση 
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτρο−
πής» (Β΄ 323).

3. Την υπ’ αριθμ. 40835/13−5−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στήριξης σε 
εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 
262345/22.3.2010 (ΦΕΚ 323 Β΄)» (Β΄ 758), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 1659/151128/5−12−2013 απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Άμεσες ενισχύ−
σεις στους γεωργούς για το έτος 2014, σε εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 73/2009» (Β΄ 3191).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ103/2−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη−
τρίου» (Β΄ 309).

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1471/37160/01−04−2015 εισήγηση 
του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προς τη 
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το 
έτος 2014 καθορίζεται στα 100 €/ha.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

F  
 Αριθμ. 1876/38970 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 από−

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαί−
ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου 
και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρ−
μογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ−

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το−
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων» (Α΄ 32).

2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νό−
μου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

3. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως ισχύουν.
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4. Των άρθρων 21, 22 και 22Α του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

6. Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

7. Το Ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφω−
ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

9. Του άρθρου 26 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή 
κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συνα−
φών Διατάξεων» (Α΄ 70) και του άρθρου 23 παρ. 3 του
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

10. Της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαί−
ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 
1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους» (ΦΕΚ Β΄ 1110/10−04−2012), όπως συμπληρώθη−
κε από την αριθμ. 3517/92021/7−09−2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/
6−04−2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ανα−
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου 
και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμο−
γή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών 
του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ Β΄ 1110/10.04.2012) (ΦΕΚ 
Β΄ 2599/25.09.2012) και τροποποιήθηκε από την αριθμ. 
1379/27222/4−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 
1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, 
σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 1110), όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3517/92021/7.9.2012
(Β΄ 2599) όμοια απόφαση» (ΦΕΚ Β΄ 595/14−03−2013).

11. Το Π.δ. 24/27−01−2015 «διορισμός αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και 
υφυπουργών» (Α΄ 21).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ103/2−03−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη−
τρίου» (Β΄ 309).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθη−

ση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου»
(L 347/20.12.2013).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 307/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί θεσπίσεως 
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου» (L 347/201.12.2013).

15. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανο−
νισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν 
λόγω κανονισμού» (L 181/20.06.2014).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 της Επιτρο−
πής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί−
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη−
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση» 
(L 181/20.06.2014).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της Επιτροπής 
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής»
(L 181/20.06.2014).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής 
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
και την πολλαπλή συμμόρφωση» (L 227/31.07.2014).

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτί−
ου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων νια 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (L 78/20.3.2013).

20. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
178/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63/4.3.2014).

21. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 
της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέ−
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63/4.3.2014).

22. Το «Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε 
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και ισχύει, και όπως εγκρίθηκε με τις αριθμ. Ε (2006) 
6889/22/ΧΙΙ/2006 «για την έγκριση του προγράμματος 
υποστήριξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου 
που καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία υπέρ 
των μικρών νησιών του Αιγαίου», Ε (2009) 2880/21.4.2009 
«σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του γενι−
κού προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου οι 
οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα σύμφωνα με το 
άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1914/2006 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου» και Ε (2010) 
9189/20.12.2010 «σχετικά με την έγκριση των τροποποι−
ήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά 
του Αιγαίου οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1914/2006 του Συμβουλίου» αποφάσεις της Επιτροπής, 
καθώς και με το Ares (2013) 3843380/19.12.2013 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

23. Την υπ’ αριθμ. 36845/24−3−2015 εισήγηση του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η αριθμ. 
1553/43506/6−04−2012 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 
1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, 
σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήρι−
ξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ Β΄ 
1110/10−04−2012), όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. 
3517/92021/7−09−2012 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωμα−
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της 
Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμ−
ματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελά−
γους» (ΦΕΚ Β΄ 1110/10.04.2012) (ΦΕΚ Β΄ 2599/25.09.2012) 
και τροποποιήθηκε από την αριθμ. 1379/27222/4−03−2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
1553/43506/6−04−2012 απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με 
την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών 
νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 1110), όπως αυτή συ−
μπληρώθηκε με την αριθμ. 3517/92021/7.9.2012 (Β΄ 2599) 
όμοια απόφαση» (ΦΕΚ Β΄ 595/14−03−2013), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 «Δαμάσκηνα Σκοπέλου» αντι−
καθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο, το δε συνολικό 

διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, 
με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 
εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα 
ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 
0,05 εκτάρια».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 «Φασόλια και βρώσιμο λαθού−
ρι (φάβα)» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό 
της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο. 
Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης για τα ως άνω 
προϊόντα ανέρχεται σε 165.000 ευρώ».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 5 «Αμπελοοινικός τομέας» αντι−
καθίσταται ως ακολούθως: «7. Το ποσό της ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 700 ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων 
ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται 
σε 2.000.000 ευρώ».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 «Διατήρηση παραδοσιακών 
ελαιώνων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ύψος 
της στρεμματικής ενίσχυσης ανά ελαιοκαλλιεργητή δύ−
ναται να ανέλθει στο ποσό των 145 ευρώ ανά εκτάριο, 
συνολικό ποσό της ανέρχεται σε 9.678.000 ευρώ, ενώ 
υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης 
ύψους μέχρι 547.000 ευρώ και μόνο εφ’ όσον έχει εξα−
ντληθεί το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 7 «Γεώμηλα» ως αντικαθίστα−
ται ακολούθως: «4. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται 
μέχρι 600 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος του 
προγράμματος ανέρχεται σε 530.000 ευρώ ετησίως, ενώ 
η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαιούχο 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 8 «Τοματάκι Σαντορίνης» αντι−
καθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 700 ευρώ ανά εκτάριο και το συνο−
λικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 45.000 
ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, 
ανά δικαιούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 9 «Αγκινάρα Τήνου» αντικαθί−
σταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης κα−
θορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό 
κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ 
ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά 
δικαιούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 10 «Εσπεριδοειδή» αντικα−
θίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνο−
λικό διατιθέμενο ποσό για τη στρεμματική ενίσχυση 
των καλλιεργειών εσπεριδοειδών ανέρχεται σε 300.000 
ευρώ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δι−
καιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με 
ελάχιστο αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο 
και η ελάχιστη έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια».

9. Η παρ. 3 του άρθρου 12 «Κριθάρι Λήμνου» αντικα−
θίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό 
κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 350.000 ευρώ».

10. Στο άρθρο 15, προστίθενται παράγραφοι ως ακο−
λούθως: «3. Ο καθορισμός της τιμής για κάθε προϊόν 
γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση και σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 229/2013. 4. Σε 
περίπτωση που υπάρχει υποαπορρόφηση των προβλε−
πόμενων ποσών σε κάποιο μέτρο, δύναται να πραγμα−
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τοποιείται τροποποίηση των ορίων έως +/− (συν/πλην) 
20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καν.(ΕΕ)181/2014. 5. Στην 
περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το 
διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται μείωση στη 
μοναδιαία τιμή ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος 
αριθμός των αιτούντων παραγωγών».

11. Μετά το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15α, ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 15α
Χρηματοδότηση μελετών, έργων επίδειξης, ενεργειών 

κατάρτισης και μέτρων τεχνικής βοήθειας

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρ−
θρου 18 του Καν. (ΕΕ) 229/2013 και του άρθρου 3 του 
Καν.(ΕΕ) 178/2014 στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμ−
ματος δύνανται να χρηματοδοτηθούν μελέτες, έργα 
επίδειξης, δράσεις κατάρτισης και μέτρα τεχνικής βοή−
θειας. Στα μέτρα αυτά εντάσσεται και η ετήσια έκθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 229/2013 
και περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 του 
καν. (ΕΕ) 181/2014.

2. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της παρ. 1 ανατί−
θεται σε ειδικούς τεχνικούς συμβούλους μελετητές, η 
ανάδειξη των οποίων θα γίνεται μέσα από τη διενέρ−
γεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Για τη διενέργεια της πληρωμής των ανωτέρω δρά−
σεων, η αρμόδια για την παραλαβή τους Δ/νση Με−
ταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν. υποβάλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε,Π,Ε. 
«Φάκελο Πληρωμής», μετά την ολοκλήρωση της παρα−

λαβής του έργου. Ο «Φάκελος Πληρωμής» θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου.
β) Εφόσον πρόκειται για την πρώτη πληρωμή του 

Δικαιούχου/Αναδόχου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Αίτηση 
Εγγραφής του Δικαιούχου/Αναδόχου στο Μητρώο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

γ) Λίστα Διοικητικού Ελέγχου / check list.
δ) Απόφαση σύστασης της επιτροπής παραλαβής του 

έργου.
ε) Πρακτικό Παραλαβής του έργου από την αρμόδια 

επιτροπή.
στ) Τα παραδοτέα του έργου.
4. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγ−

ματοποιείται από την Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής και η έγκρι−
ση της διενεργείται από την αρμόδια διεύθυνση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφασή μας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
για την χορήγηση ενισχύσεων από το οικονομικό έτος 
2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005420604150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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