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Αρ. Φύλλου 4639

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας.

Αριθμ. 93859
(1)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας.

2

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμό 68 «Κίνηση και αγκυροβολιά
πλοίων στο λιμένα Νέων Μουδανιών».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων:
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από
πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014
έως 6 Απριλίου 2015.

4

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων:
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από
θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά
τα έτη 2014 και 2015.

5

Τροποποίηση 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 εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου
και των Οδηγιών 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, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 26.10.2016, σ. 4).

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α' 208) όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98),
γ) του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α' 114),
δ) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
2. Τα π.δ/τα με αριθμ. α) 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) και β)125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 210).
3. Τη με αριθμ.Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168)
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βέροιας (Β' 1606/2011), καθώς και την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
5. Το με αριθμ.πρωτ. 43167/23.11.2017 έγγραφο του
Δημάρχου Βέροιας, με συνημμένα: α) απόσπασμα του με
αριθμ. 20/2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ( ΑΔΑ: 60ΤΟΩ90 - ΡΞΛ), β) απόσπασμα του

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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με αριθμ. 30/2017 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω Β ΓΔΩ9Ο - ΡΒΕ) και, γ) το με αριθμ.
πρωτ. 35749/5.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Βεβαίωση κάλυψης μισθοδοσίας για
την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου» και
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων τετρακοσίων
(7.200) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου
Βέροιας οικείου οικονομικού έτους (Κ.Α.: 10/6041.001
«Τακτικές αποδοχές»), αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα
πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στη Νομική Υπηρεσία/Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου
Βέροιας, σε ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6)
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013. Τα εξάμηνα θα
αρχίζουν την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας εντός δέκα (10)
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου
ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική
διεύθυνση).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της
μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από
τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας/Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη;
του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου
άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του
επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του
ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και
ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και απασχόλησης
του υποψήφιου, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της
Νομικής Υπηρεσίας/Γραφείου Νομικών Συμβούλων
του Δήμου.
Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται βάσει
του παρουσιολογίου, με ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

Τεύχος Β’ 4639/29.12.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2133.2 /91477/ 2017
(2)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμό 68 «Κίνηση και αγκυροβολιά
πλοίων στο λιμένα Νέων Μουδανιών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. (β) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102),
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 5 του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
δ) της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του
π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου» (Α' 170),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Τον αριθμ. 68 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπεβλήθη με την αριθμ. πρωτ.:
2133.2/6551/2017/25-07-2017 Αναφορά της Λιμενικής
Αρχής Θεσσαλονίκης, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κίνηση και αγκυροβολιά πλοίων στο λιμένα Νέων Μουδανιών.
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3. Τη με αριθμ. πρωτ. 01α/512 /24-07-2017 γνώμη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό
Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμ. 68
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ 68 «Κίνηση και αγκυροβολιά πλοίων στο λιμένα
Νέων Μουδανιών»
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. (β) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α'39),
γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ε) της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του
π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου» (Α' 170),
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κανονισμό Λιμένα:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Νέων Μουδανιών, η οποία ανήκει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής
Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες
διατάξεις.
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Άρθρο 2
Γενικά
Η κίνηση των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και γενικότερα των πλωτών μέσων, στην περιοχή αρμοδιότητας
του ΚΛΟ/ Β' Λ/Τ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Διεθνούς Κανονισμού προς Αποφυγή
Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) και των ειδικότερων
διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (Β' 458/1978).
Άρθρο 3
Ταχύτητες
1. Όλα τα πλοία που εισέρχονται στο ή εξέρχονται
απο το λιμάνι Ν. Μουδανιών, οφείλουν να πλέουν με
ταχύτητα ελαττωμένη, όσον οι καιρικές συνθήκες και
οι ελικτικές ιδιότητες του σκάφους, κατά κρίση του πλοιάρχου, το επιτρέπουν. Η ταχύτητα αυτή, που πρακτικά
παρουσιάζει μικρές διαφορές για κάθε πλοίο και περίπτωση, θα καταβάλλεται προσπάθεια να μην υπερβαίνει
τη συνήθη ταχύτητα ασφαλούς διάπλου και χειρισμών
που δε δημιουργεί προβλήματα στα παραβεβλημένα
πλοία και την ομαλή λειτουργία του λιμένα. Η ταχύτητα των πέντε (05) κόμβων αποτελεί πρακτική και σαφή
ένδειξη προς την οποία να επιδιώκεται η συμμόρφωση,
υπό ομαλές συνθήκες.
2. Η κίνηση-ταχύτητα των πλοίων που είναι χαρακτηρισμένα ως ταχύπλοα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, θα πρέπει να μη δημιουργεί κινδύνους από
τον προκαλούμενο κυματισμό στα αγκυροβολημέναπαραβεβλημένα-παραπλέοντα πλοία, καθώς και στην
ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης
και στους λουσμένους στις ακτές.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η κίνηση-ταχύτητα των ταχυπλόων σκαφών καθορίζεται με
απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 4
Όρια αγκυροβολίου Ν. Μουδανιών
1. Η αγκυροβολιά πλοίων έξω από το λιμάνι Ν. Μουδανιών πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή νότια
του λιμανιού, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των ακόλουθων στιγμάτων (ΠΓΣ/WGS 84):
1. φ=40ο 13',3 Β και λ=023ο 15',0 Α
2. φ=40ο 13',3 Β και λ=023ο 17',0 Α
3. φ=40ο 12',6 Β και λ=023ο 17',0 Α
4. φ=40ο 12',6 Β και λ=023ο 15',0 Α
2. Σε περίπτωση έκδοσης από αρμόδια Υδρογραφική Υπηρεσία Προαγγελίας ενεργοποίησης Πεδίου
Ασκήσεων Ναρκοπολέμου No 23 ΕΠΑΝΟΜΗ (ΠΑΝ 3),
θα απαγορεύεται η αγκυροβολιά των πλοίων εντός
των προαναφερθέντων στιγμάτων και θα απομακρύνονται τα ήδη αγκυροβολημένα πλοία που βρίσκονται εντός αγκυροβολίου με μέριμνα ΚΛΘ/Β'Λ/Τ
Ν. Μουδανιών, μέχρι και την ακύρωση αναφερόμενης
προαναγγελίας.
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Άρθρο 5
Υπεύθυνοι συμμόρφωσης
Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι πλοίαρχοι και κυβερνήτες των
πλοίων και πλωτών μέσων.
Άρθρο 6
Αγκυροβολιά πλοίων
1. Ο πλοίαρχος πλοίου που αγκυροβολεί στο αγκυροβόλιο ή, σε περίπτωση που έχει απολυθεί, ο ναυτικός
πράκτορας ή ο εφοπλιστής ή ο πλοιοκτήτης αυτού,
μεριμνά και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε
το πλοίο του να διατηρεί ικανότητα και ετοιμότητα για
πλου, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο
αγκυροβόλιο. Το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά του σε ισχύ και
να στελεχώνεται ασφαλώς, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
2. Η χρησιμοποίηση του αγκυροβολίου για παροπλισμό πλοίων, απαγορεύεται.
3. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αγκυροβολιά πλοίων
που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω βλάβηςζημίας, εφόσον υπάρχει βεβαίωση από τον παρακολουθούντα το πλοίο Αναγνωρισμένο Οργανισμό ότι το πλοίο
μπορεί να αγκυροβολήσει με ασφάλεια.
4. Με οδηγίες του ΚΛΘ/ Β' Λ/Τ Ν. Μουδανιών ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία
του αγκυροβολίου.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στη Λιμενική Αρχή θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές
και αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία,
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2017
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα
αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Τεύχος Β’ 4639/29.12.2017

Αριθμ. 469/138474
(3)
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων:
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από
πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014
έως 6 Απριλίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν»
(Α'320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων
εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α' 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α' 113).
γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ.
1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α' 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου
39 του ν. 4061/2012 (Α' 66).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α' 143).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
στ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α' 145).
η) Της αριθ. 619/146296/29.12.16 (Β' 4562) απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 414/128412/29.11.2017 απόφαση (Β'
4288) και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
4. Το αριθμ-C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
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5. Την αριθ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-16 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.000.000
για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000€ και 2018:
18.000.000€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ.
29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ.
6. Την αριθ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-17 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000
για τα έτη 2019 και 2020 (2019:16.000.000€ και 2020:
16.000.000€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ.
29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ Ψ434Η-Δ4Ρ.
7. Το αριθμ. 17408/27.11.2017 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.
8. Το από 07/12/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΚΕΜΚΕ Υπ Οικονομικών.
9. Την αριθ. πρωτ. 439/134343/13.12.2017 εισήγηση
της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικών ετών 2018 και 2019 συνολικού ύψους έως
9.000.000€, η οποία αναλύεται σε 4.500.000€ για το οικονομικό έτος 2018 και σε 4.500.000€ για το οικονομικό
έτος 2019 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής
προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000€ για το οικονομικό έτος 2018 και των 16.000.000€ για το οικονομικό
έτος 2019 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων
των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και
οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου
του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λήψη των πιο κάτω μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους
εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα
λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014 έως 6 Απριλίου 2015, στις Περιφερειακές Ενότητες: Άρτας, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας,
Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Κοζάνης,
Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, ΣάμουΙκαρίας, Σερρών, Φθιώτιδας και Φλώρινας.
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αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ αριθ.
619/146296/29.12.16 - ΦΕΚ Β' 4562), όπως ισχύει και της
παρούσας απόφασης. Ειδικότερα:
1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου
3 του άρθρου 11 της υπ αριθ. 619/146296/29.12.2016
(Β' 4562) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως ισχύει, θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
(έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που
αποκτήθηκαν το 2014) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.
2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου
4 του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 619/146296/29.12.2016
(Β' 4562) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων»,
όπως ισχύει,, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με
νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης
κ.λπ., ζητείται το «μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών
στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3)
φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν
το 2014) ή η «Δήλωση Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2014
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014), προκειμένου
να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν
τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται επιπλέον φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους
ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι
ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.
4. Για την παρούσα Απόφαση ως εισόδημα αναφοράς
καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 6.12.2018.
Άρθρο 2
Ισχύς Απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
ολοκληρώνεται στις 6.04.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος
Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Αριθμ. 468/138469
(4)
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων:
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από
θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά
τα έτη 2014 και 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν»
(Α'320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις
την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν
παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α' 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α' 113).
γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ.
1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α' 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου
39 του ν. 4061/2012 (Α' 66).
δ)Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α' 143).
ε) 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).
στ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α' 145).
η) Της αριθ. 619/146296/29.12.16 (Β' 4562) απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 414/128412/29.11.2017 απόφαση (Β'
4288) και ισχύει.
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄2168/9.10.2015).
3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
4. Το αριθμ-C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
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5. Την αριθ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.000.000€
για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000€ και 2018:
18.000.000€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ.
29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ.
6. Την αριθ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000€
για τα έτη 2019 και 2020: (2019: 16.000.000 € και 2020:
16.000.000 € σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ.
29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:Ψ434Η-Δ4Ρ).
7. Το με αριθ. πρωτ. 7802//30.05.2017 έγγραφο του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
8. Το από 04.10.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΚΕΜΚΕ Υπ. Οικονομικών.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 437/133857/12.12.2017 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111
οικονομικών ετών 2018 και 2019 συνολικού ύψους
έως 3.000.000€, η οποία αναλύεται σε 2.000.000€ για
το οικονομικό έτος 2018 και σε 1.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019 και η οποία αποτελεί μέρος της
συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000€
για το οικονομικό έτος 2018 και των 16.000.000€ για
το οικονομικό έτος 2019 για την κάλυψη των ετήσιων
αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη
φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που
προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα
γεγονότα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λήψη των πιο κάτω μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές
τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά τα έτη 2014 και 2015.
Άρθρο 1
Ετήσιο πρόγραμμα 2014
Α. Τα μέτρα αφορούν την αντιστάθμιση των ζημιών
από θεομηνίες (σεισμός 26/01/2014 στη νήσο Κεφαλλονιά, κατολισθήσεις, πλημμύρες και ανεμοστρόβιλος)
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, χαλάζι και υπερβολική βροχόπτωση), κατά τη
χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014.
Β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου
3 του άρθρου 11 της αριθ. 619/146296/29.12.16 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 4562), θα πρέπει να προ-
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σκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2014
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2013) και του
αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και
φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους
ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.
Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4
του άρθρου 12 της αριθ. 619/146296/29.12.16 κοινής
υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά
εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται το «μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών»
(έντυπο Ε3) οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που
αποκτήθηκαν το έτος 2013) ή η «Δήλωση φορολογίας
εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών
Εταιρειών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών» (έντυπο Ε5) οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα
που αποκτήθηκαν το 2013), προκειμένου να ελεγχθούν
τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον
ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
Γ. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 31.08.2018 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2018.
Άρθρο 2
Ετήσιο πρόγραμμα 2015
Α. Τα μέτρα αφορούν την αντιστάθμιση των ζημιών
από θεομηνίες (σεισμός 17/11/2015 στη νήσο Λευκάδα,
κατολίσθηση, πλημμύρα ποταμών, ανεμοστρόβιλος) και
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, χαλάζι, υπερβολική βροχόπτωση και παγετός), κατά
τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2015.
Β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου
3 του άρθρου 11 της αριθ. 619/146296/29.12.16 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 4562), θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος (έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014), της αντίστοιχης
κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους ζημιάς - αν υπάρχεικαι του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου
έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.
Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4
του άρθρου 12 της αριθ. 619/146296/29.12.16 κοινής
υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά
εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο
Ε3) φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
ν. 4172/2013 » (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014), προκειμένου να
ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
Γ. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 31.08.2019 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019.
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Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις
1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να
κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν
τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων και της
παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται
επιπλέον φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς,
όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.
2. Για την παρούσα Απόφαση ως εισόδημα αναφοράς
καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθ. 316179/16061/26.11.2004 Απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 14063/137308
(5)
Τροποποίηση 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 εσωτερικό της,
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ
του Συμβουλίου και των Οδηγιών 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, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317,
26.10.2016, σ. 4).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ

62016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

του Συμβουλίου και των Οδηγιών 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.
β) 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. Τους Κανονισμούς
α) (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που
αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των
ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου,
την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου
98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ.
396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων
του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/
ΕΚ (ΕΕ L 189, 27.6.2014, σ. 1), όπως ισχύει.
β) (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με
προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά
οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ.
228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014,
και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/
ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ,
2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317, 26.10.2016, σ. 4),
όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β'3903/5.12.2016), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. 638/128269/30.11.2017 όμοια απόφαση
(Β'4250/5.12.2017).
4. Την από 11-9-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση του
π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής
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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 εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και
των Οδηγιών 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, για την εφαρμογή του σημείου 8 του άρθρου 111 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 23.11.2016, σ. 4), με το οποίο αντικαταστάθηκε το σημείο 2 του άρθρου 47 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 189, 27.6.2014, σ. 1).
Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 365/2002 (Α'307),
όπως ισχύει
Το άρθρο 15στ του π.δ. 365/2002 (Α'307), όπως προστέθηκε με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 27/2016 (Α'41), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15στ
(άρθρο 15α της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ)
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αντίληψη του
οποίου υποπίπτει η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού
που παρατίθεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα II
του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος ή επιβλαβούς
οργανισμού που υπόκειται στις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 16 του παρόντος διατάγματος ή της παρ. 3 του
άρθρου 16 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή έχει βάσιμο λόγο
να υποπτεύεται τέτοια παρουσία, ενημερώνει άμεσα την
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της υποπερ. ii της περ.
ζ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος,
και, εάν το ζητήσει η ως άνω αρμόδια αρχή, παρέχει τις
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με την
παρουσία αυτή.
Όταν η γνωστοποίηση δεν υποβάλλεται γραπτώς, η
ως άνω αρμόδια αρχή προβαίνει στην επίσημη καταχώρισή της».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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