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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48446 (1)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2012 

(δ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογι−

σμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμεί−
ων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012» (ΦΕΚ 257Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3023/2002 
«Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κρά−
τος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και 
έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και 
των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146Α΄).

3. Τις 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώτατης Εφορευ−
τικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες 
στα πολιτικά κόμματα, όπως αυτά εκπροσωπούνταν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο 
αντίστοιχα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012 και 
από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφο−
δελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα, που 
συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές του έτους 2009.

4. Το ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, 
έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3871/10 
(ΦΕΚ 141Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού, καθώς 
και με τη με αριθμ. 2/93957/0020/15.12.2011 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών, για τη διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112Α΄). 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009«Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213Α΄).

7. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄ 
2105/9.7.2012). 
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8. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
147Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

10. Τις από: 
α) 1.10.2009, δήλωση του Εκπροσώπου του «ΣΥΝΑΣΠΙΣ−

ΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμφωνία μεταξύ 
των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που συγκροτούν 
τον Συνασπισμό και 

 β) 30.5.2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
«ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», από την οποία 
προκύπτει ότι ο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» παραμένει υπεύθυ−
νος για όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από το ν. 3023/2002.

11. Τη με αριθμ. 10227/19.3.2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρα−
τικής οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμήνου έτους 2012 στα 
δικαιούχα πολιτικά κόμματα» (ΦΕΚ 837Β΄). 

12. Τη με αριθμ. 17210/2.5.2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρα−
τικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τριμήνου έτους 2012 στα 
δικαιούχα πολιτικά κόμματα» (ΦΕΚ 1440Β΄).

13. Τη με αριθμ. 48445 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρατικής οικο−
νομικής ενίσχυσης έτους 2012 (γ΄ δόση) στα δικαιούχα 
πολιτικά κόμματα». (ΦΕΚ 3428 Β΄).

14. Το με αριθ. 98901/28.12.2011 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ανερ−
χόμενη στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.720.000,00 €) που θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 

του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012 
και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130, 
αποφασίζουμε:

Α΄. Προσδιορίζουμε
τα πολιτικά κόμματα που εμπίπτουν στις κατωτέρω 

κατηγορίες.
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1 

του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ. 

ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄της παραγ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ. 

ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παραγ. 1 

του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ. 

ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Β΄. Κατανέμουμε
Ποσό της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής τους 

και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και 
επιμορφωτικούς σκοπούς, που αντιστοιχεί στο ένα τέ−
ταρτο αυτών και καλύπτει τη δ΄ δόση του έτους 2012, 
στα παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΑΣΟΚ 2.830.231,39 277.473,67 3.107.705,06

ΝΔ 2.212.552,91 216.916,95 2.429.469,86

ΚΚΕ 680.064,91 66.673,03 746.737,94

ΛΑΟΣ 567.145,74 55.602,52 622.748,26

ΣΥΡΙΖΑ 506.362,20 49.643,35 556.005,55

ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 234.357,14 22.976,19 257.333,33

ΣΥΝΟΛΑ 7.030.714,29 689.285,71 7.720.000,00
Γ. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητι−

κούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατανέμεται 
μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινήσεων που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 10 του σκεπτικού 
της παρούσας και τη μεταξύ τους συμφωνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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    Αριθμ. 2.35832/οικ.3.2401 (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. 1.8010/οικ.3.1413/14.6.2011 

(ΦΕΚ 1230/Β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθη−
σης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πρά−
ξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007−2013».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως το άρθρο 10 
παράγραφος 5 αυτού, όπως ισχύει.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1083/2006, 1828/2006, 
1080/2006, 1081/2006, όπως ισχύουν.

4. Το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) περί ίδρυσης και 
μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών, όπως ισχύει.

5. Το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Τη με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

7. Τη με αριθμό C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

8. Τη με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.3.2001 
όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, με σκοπό την αναδιάρ−
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρα−
κολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

9. Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) 
απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών 
«Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως 
ισχύει.

10. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που αφορά στη λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 
Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλη−
σης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

11. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των δρά−
σεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 και της αποτελε−
σματικότερης εφαρμογής του.

12. Τη με αριθμό 1.8010/οικ.3.1413/ 14.6.2011 (ΦΕΚ 
1230/Β), κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγ−
χου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματο−
δοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
για την Προγραμματική Περίοδο 2007 − 2013».

13. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 12 
ανωτέρω απόφασης 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 1.8010/οικ.3.1413/14.6.2011 
(ΦΕΚ1230/Β), κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθη−
σης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης 
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013», 
ως ακολούθως: 

1. Το άρθρο 1 της με αριθμ. 1.8010/οικ.3.1413/14.6.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται, ως εξής:

Ι. Η παρ. 3Β) του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«3Β) Για τον κύκλο 2012 − 2013 και έως το τέλος της 

Προγραμματικής Περιόδου, το Υπουργείο Εσωτερικών, 
ως έχον την εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης Α΄ Βαθμού»

ΙΙ. Στο άρθρο 1, προστίθεται νέες παράγραφοι 4 και 
5 ως εξής:

«4. Φορέας εφαρμογής των πράξεων για τους κύ−
κλους 2012 − 2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής 
Περιόδου, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω 
δράσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύνδεσή της με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εμπειρία 
και αποτελεσματικότητά της.

5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη 
«Δικαιούχος» εννοείται εφεξής ο «Φορέας εφαρμογής», 
εκτός της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας».

2. Το άρθρο 11 της με αριθμ. 1.8010/οικ.3.1413/14.6.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται, ως εξής:

Ι. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«1. Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για τον 
κύκλο 2012 −2013 και ως το τέλος της προγραμματικής 
περιόδου των δράσεων, στις οποίες αναφέρεται η πα−
ρούσα Απόφαση, ορίζονται οι δαπάνες του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς το Φορέα Εφαρμογής (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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        Αριθμ. 18628 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1170/Β΄/2012) που αφο−
ρά τον Καθορισμό της Διαδικασίας Ένταξης Επεν−
δυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 123 Β «Αύξηση της αξί−
ας των δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις Νόμων και Π.Δ.
1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιημένος 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α).

3. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 998/79 
«Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της 
χώρας» (ΦΕΚ 289 τ Α/29−12−1979), όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

5. Το Ν.Δ. 131/74, άρθρο 1 παρ. 2, «Περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγή» (ΦΕΚ 320 Α΄/1974), 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2007).

8. Τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ−
γηση υπηρεσιών», Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α) «Διορισμός Υπουργού και 
Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α/05.11.2009) όπως τρο−
ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α), Π.Δ. 28/2010 
(ΦΕΚ 64 Α), Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ 89 Α) και το Π.Δ. 96/2010 
(ΦΕΚ 170 Α) και ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 στ.1 αυτού.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διά−
σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτε−
ρικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−

γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματει−
ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

11. Το Π.Δ. 344/2000 για άσκηση του επαγγέλματος του 
γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α’), όπως τροποποιημένο ισχύει.

12. Το Π.Δ. 131/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(Α΄ 62).

13. Το Π.Δ. 402/88 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 65/2011 της Επιτρο−

πής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου 
καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με 
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης», όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.

15. Τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής «για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους Δικαιούχους 
κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως τροπο−
ποιημένος ισχύει.

16. Την αριθμ. Ε(2007)6015/29−11−2007 απόφαση της επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, (CCINo 2007GR06RPO001) 
όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, 
που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης από−
φασης της Επιτροπής.

17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003, όπως τροποποιήθη−
καν και ισχύουν.

18. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

19. Τον Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών και εσόδων και του όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

21. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51907

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

22. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

23. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Γ. Τις Αποφάσεις
24. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106/722/05.07.2012 (Β΄ 2094) 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

25. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (Β΄ 2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα».

26. Την απόφαση αριθμ. 11246/2010 (ΦΕΚ 14 Β΄/15.01.2010) 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του «Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013».

27. Τη με αριθμ. 37501/04.03.2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας Δα−
πάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή των μέτρων του 
ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ περιόδου 2007 – 2013 και της πρόω−
ρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνι−
κοοικονομικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000 – 2006 
από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για 
την εφαρμογή του.

28. Τη με αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042 Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1.9.2002.»

29. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως τρο−
ποποιημένη ισχύει.

30. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

31. Την υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 «Καθορισμός διαδικα−
σίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123Β του 
ΠΑΑ “ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” για την περίοδο 2007 − 2013» 
(Β΄ 1170/10.04.2012).

32. Το γεγονός ότι το καθεστώς του Μέτρου 123Β έχει 
πάρει έγκριση από την Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Καν. 800/2008 
«για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
στις Εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χα−
ρακτήρα» για επενδυτικά σχέδια >200.000€ με αριθμό 
X298/2010 και σύμφωνα με τον Κανονισμό «de minimis» 
για επενδυτικά σχέδια μέχρι 200.000€.

33. Τον προϋπολογισμό του Μέτρου 123Β, Δημόσιας 
Δαπάνης ύψους 19.981.844 ευρώ, σύμφωνα με την τελευ−

ταία αναθεώρηση του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ).

34. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
με το υπ’ αρθμ. 3965/09.08.11 έγγραφό της.

35. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
με το υπ’ αρθμ. 3425/08.08.12 έγγραφό της σχετικά με 
την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
5021/09.04.12 (ΦΕΚ 1170/Β/2012).

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων, πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί 
στην υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 (Β΄ 1170) κοινή υπουργική 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
5021/09.04.2012 (ΦΕΚ 1170/Β/2012) ως εξής:

Άρθρο μοναδικό:

Αντικαθιστούμε το εδάφιο 1.2.4 του άρθρου 31 με το 
εξής εδάφιο:

«1.2.4. Για τις ακόλουθες περιφέρειες στατιστικού 
αντίκτυπου: GR12 Κεντρική Μακεδονία και GR13 Δυτική 
Μακεδονία το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 
20% = 50% και για την GR30 Αττική το ανώτατο όριο 
ενίσχυσης είναι 20% + 20% = 40%.”

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αρ. πρωτ. 
5021/9−4−2012 (ΦΕΚ 1170/Β/2012). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
      Αριθ. 13290/131745 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης 

των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επεί−
γοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξά−
λειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέ−
τσας των εσπεριδοειδών», (Β΄ 1416) και διορθωτικό 
(Β΄ 1525/18−10−2006), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του Ν. 2147/52 (Α΄155) «Περί προλή−

ψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών 
των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας».

β) Του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου λογιστικού, 
ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.
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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 (Α΄ 98).

δ) Των άρθρων 2 και 16 του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέ−
τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κρά−
τος 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/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει.

ε) Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ44/5−7−2012 (Β΄ 
2094/6−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο».

3. Τη με αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». (Β΄2105).

4. Τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς ορ−
γανισμού του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών 
(CTV) και τη λήψη επίσημων μέτρων που πραγματο−
ποιήθηκαν σε φυτά εσπεριδοειδών στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας το έτος 2010, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αργολίδας τα έτη 2010, 2011, 2012, στην Περι−
φερειακή Ενότητα Χανίων τα έτη 2010, 2011, 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων τα έτη 2010, 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας το έτος 2011, στην Περι−
φερειακή Ενότητα Λακωνίας το έτος 2011, στην Περι−
φερειακή Ενότητα Κορινθίας το έτος 2012.

5. Την ανάγκη να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα έτη η 
λήψη των εκτάκτων μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για 
την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας 
CTV από τις εστίες διαπίστωσής του και τον περιορισμό 
της διάδοσής του σε άλλες περιοχές.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 154.000,00 ΕΥΡΩ για το οικο−
νομικό έτος 2012.

6α) Την υπ’ αριθμ. 9007/36826/28−3−2012 απόφαση 
έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα 
τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (63.000,00€) της Διεύθυνσης Οι−
κονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικός 
Φορέας 110− Κ.Α.Ε. 5329 οικονομικού έτους 2012, για 
την υλοποίηση του προγράμματος “Μέτρα επείγοντος 
χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του 
επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των εσπε−
ριδοειδών”» η οποία καταχωρήθηκε με α/α 35943 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσί−
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6β) Την υπ’ αριθμ. 28193/117958/29−11−2012 απόφαση 
έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα μια 
χιλιάδων ΕΥΡΩ (91.000,00€) της Διεύθυνσης Οικονομικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικός Φορέας 110− Κ.Α.Ε. 5329 
οικονομικού έτους 2012, για την υλοποίηση του προγράμ−
ματος “Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό 

και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της 
Τριστέτσας των εσπεριδοειδών”» η οποία καταχωρή−
θηκε με α/α 143626 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 121285/665/2006 κοινής από−
φασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επείγο−
ντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη 
του επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των 
εσπεριδοειδών», (Β΄ 1416) και Διορθωτικό (Β΄ 1525/18−10−
2006), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
Κάλυψη δαπανών

1. Οι δαπάνες που αφορούν:
α) την εκρίζωση και καταστροφή των φυτών
β) τα αναλώσιμα των επισήμων εργαστηρίων για τη 

διαπίστωση της παρουσίας του ιού της τριστέτσας των 
εσπεριδοειδών (CTV),

βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για 
τα έτη 2010, 2011 και 2012 ανέρχονται στο συνολικό ποσό 
των 154.000,00 ΕΥΡΩ και θα καλυφθούν από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ.29−110, ΚΑΕ 5329). 

2. Για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δα−
πάνη προβλέπεται να ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 
ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προ−
ϋπολογισμό.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 1946/131211 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21−2−2012 απόφα−

σης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 593), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 

«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),
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β) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 «Ενιαίο 
Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 
Εισροών και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 89).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, 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 αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(ΦΕΚ75)» (Β΄ 1276).

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εγγραφής 
στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, 
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπο−
λογισμού. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21−2−2012 κοινής 

υπουργικής απόφασης

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 230/20798/
21−02−2012 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικρά−
τεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και 
εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, κατά την έναρ−
ξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή προβούν σε 
έναρξη άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 31/07/2013, 
εξαιρουμένων από την υποχρέωση εγγραφής των επαγ−
γελματιών αγροτών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο που υπέχει και θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο εξής αίτηση – 
υπεύθυνη δήλωση), μέχρι τις 31/08/2013. Εφόσον κάποιο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβεί στην έναρξη άσκησης 
επαγγέλματος του εμπόρου κατά την έννοια του άρ−
θρου 1 του ν. 3955/2011, μετά τις 31/07/2013, υποχρεούται 
να υποβάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρα−
γράφου αυτής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
άμεσα και σε καμία περίπτωση πέραν του ενός (1) μηνός 
από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

        Αριθμ. 18401 (6)
Παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 3 του 

άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 
(230/Α΄), όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 39 του 
ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, 
του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 39, παρ. 1, του ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση 

της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοη−
μένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).

2. Το ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 
17, 22 και 23 αυτού.

3. Το ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

4. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄), όπως ισχύει.

5. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
187/Α΄), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄), 
όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 (ΦΕΚ 1932/Β΄) από−
φαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία 
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17414/02.10.2009 (ΦΕΚ 2215/
Β΄) όμοια απόφαση.

9. Την υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 1055/Β΄) από−
φαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, «Καθορισμός 
των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μο−
νάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού 
Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς 
και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση 
του ειδικού σήματος λειτουργίας τους».

10. Την υπ’ αριθμ. 14759/09.11.2011 (ΦΕΚ 2657/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Πολιτισμού 
και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγη−
σης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής 
Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα 
Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατά−
ξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄)».

11. Την ανάγκη παράτασης των συγκεκριμένων προ−
θεσμιών καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 
οι διαδικασίες αφενός αναγνώρισης των υφιστάμενων 
κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/2006 ιαματικών πηγών, 
αλλά και αφετέρου αδειοδότησης των υφισταμένων 
υδροθεραπευτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του νό−
μου αυτού. 
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση μέχρι 31.12.2013 των προθεσμιών της 
παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του 
ν. 3498/2006, όπως παρατάθηκαν με την παρ. 1 του άρ−
θρου 39 του ν. 4049/2012, προκειμένου να δοθεί στους 
υπόχρεους χρονικό διάστημα επαρκές για τη συμμόρ−

φωσή τους με τις διατάξεις του ν. 3498/2006 και της 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ    
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