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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 53843/Ε5 (1)

Κοστολόγηση Συγγραμμάτων ΤΕΙ. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20 περίπτ. Ε., 30 παρ. 2 του ν. 1404/1983 

«Δομή και λειτουργία των ΤΕI» (ΦΕΚ 173 τ.Α΄).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 

156 τ.Α΄).
γ) Το άρθρο 4 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 τ. Α)
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 
2005, Α΄ 98). 

ε) Του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄).

στ) Της υπ’ αριθμ. Ε5/5878/1988 (ΦΕΚ 838 τ.Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«περί έκδοσης και διακίνησης διδακτικών βιβλίων των 

ΤΕΙ και αντίστοιχες καταβολές» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την 53388/Ε5/03 (ΦΕΚ 761 τ.Β΄).

ζ) Της υπ’ αριθμ. Ε5/2074/1999 (ΦΕΚ 2005 τ. Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

η) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄)
2. Το υπ’ αριθμ. 1/6.2.2007 πρακτικό της Επιτροπής 

Κοστολόγησης Βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄) 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκ/των».

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»

5. Την υπ’ αριθμ. 58152/Ε5/13.6.2005 απόφαση συγκρό−
τησης της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων ΤΕΙ και 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 
81.047,20 ευρώ η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογι−
σμούς των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα καλύπτεται από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολο−
γισμού του ΥΠΕΠΘ (ΚΑΕ 2422 Φ. 19.240).

Η παραπάνω δαπάνη θα καλύπτεται κατά τα πέντε 
επόμενα οικονομικά έτη από τις προβλέψεις του παρα−
πάνω (ΚΑΕ), χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης 
προς τα Ιδρύματα αυτά, αποφασίζουμε:

Κοστολογούμε και ανακοστολογούμε τα παρακάτω 
βιβλία ως εξής:
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡ. 
ΣΕΛ.

ΤΙΜΗ
Α΄ ΚΟΣΤ.

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΚΟΣΤ
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Στους συγγραφείς ή εκδότες των βιβλίων της κατη−
γορίας (βιβλία εμπορίου − βιβλία έκδοσης των ιδίων των 
συγγραφέων με ελεύθερη τιμή) καταβάλλεται η τιμή που 
καθορίστηκε για κάθε αντίτυπο χωρίς την υποχρέωση 
της καταβολής συγγραφικών ή εκδοτικών δικαιωμάτων. 
Η αποζημίωση των συγγραφέων ή εκδοτών κάθε βιβλίου 
θα γίνεται μετά την παράδοση των παραγγελθέντων 
αντιτύπων στα αντίστοιχα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ με τα 
εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΙ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ ότι τα 
βιβλία που παρελήφθησαν και θα διανεμηθούν στους 
σπουδαστές είναι ο ίδιος αριθμός των αντιτύπων που 
προτάθηκαν από τους Τομείς μαθημάτων, εισηγήθηκαν 
τα Τμήματα και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΤΕΙ ή 

από το αντίστοιχο όργανο της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 4 του 
ν. 3027/2002) για τα βιβλία που θα διανεμηθούν στους 
σπουδαστές της.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα βιβλία είναι της ίδιας έκ−
δοσης με τα αντίτυπα των βιβλίων που περιλαμβάνει η 
σχετική υπουργική απόφαση κοστολόγησής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14853

    Αριθμ. 297060 (2)
Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασί−

ας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μι−
κρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)».

β) Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 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 του άρθρου 3 του 
ν.1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

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) Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθο−

ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
1782/2003 (L 265/1/26.9.2006).

β) 1914/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 
του Συμβουλίου (L 365/64/21.12.2006). 

3) Την υπ’ αριθμ. 22/ΧΙΙ/2006 απόφαση της Επιτροπής 
για την έγκριση του Προγράμματος Στήριξης των μι−
κρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου. 

4) Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (Β΄ 
1533).

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα τοπι−
κής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής 
που λαμβάνουν ενισχύσεις με βάση τις παρ. 3.1, 3.2, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7 και 3.8 του εγκεκριμένου «Προγράμματος 
Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
(πλην Κρήτης και Εύβοιας) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου», καθώς και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής αυτού όσον αφορά τους δικαιούχους, το 
ύψος της ενίσχυσης και τις διαδικασίες για τη χορήγηση 
των ενισχύσεων στα προϊόντα αυτά. 

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και 
υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση 
Μεταποίησης − Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Αρμόδιες υπηρεσίες για το συντονισμό των διαδικα−
σιών της παρούσας ορίζονται τα αρμόδια, ανά προϊόν, 
Τμήματα των Δ/νσεων ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και ΠΑΠ 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. 

4. Αρμόδιες υπηρεσίες για την ενημέρωση των ενδια−
φερομένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλό−
μενων αιτήσεων, την έγκριση των προγραμμάτων δρά−
σεων ποιοτικής βελτίωσης των οίνων για τη διενέργεια 
των ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων, την αναγνώριση 
και εκκαθάριση της δαπάνης, καθώς και την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζονται 
οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οι−
κείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου παρα−
γωγής των ενισχυόμενων τοπικής σημασίας αγροτικών 
προϊόντων Φυτικής Παραγωγής. 

5. Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση των 
ελέγχων και την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων 
ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

Άρθρο 2
Δαμάσκηνα Σκοπέλου

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.1 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους, χορηγείται οικονομική ενίσχυση στους καλ−
λιεργητές δαμασκηνιάς «Σκοπέλου» στη νήσο Σκόπελο, 
όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες 
για την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος νωπού και απο−
ξηραμένου.

2. Δικαιούχοι της ως άνω ενίσχυσης είναι οι γεωρ−
γοί, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2(α) του ΚΑΝ ΕΚ 
1782/2003 του Συμβουλίου, οι οποίοι διατηρούν και καλ−
λιεργούν τη δαμασκηνιά ποικιλίας «Σκοπέλου» σύμφωνα 
με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 2.500 στρέμματα. Το ποσό ενίσχυσης καθορί−
ζεται μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα, το δε συνολικό δια−
τιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 63.278 ευρώ. 

4. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δι−
καιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα, 
με ελάχιστο αριθμό οκτώ (8) δένδρα ανά στρέμμα και 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα. 

5. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

6. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων 
υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ν.Α Μαγνησίας μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους.

Άρθρο 3
Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα)

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.2 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους, χορηγείται στρεμματική οικονομική ενίσχυση 
στους γεωργούς που καλλιεργούν α) βρώσιμο λαθούρι 
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(φάβα), το είδος Lathyrus sp., στα νησιά Θήρα και Θη−
ρασία του νομού Κυκλάδων καθώς και στο Νομό Σάμου 
και β) φασόλια στους Νομούς Δωδεκανήσου, Λέσβου, 
Σάμου και Χίου. 

2. Δικαιούχοι της ως άνω ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2(α) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, που καλλιεργούν τα 
προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 προϊόντα. 

3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 1.590 στρέμματα για τα φασόλια και 1.580 
στρέμματα για το βρώσιμο λαθούρι. Το ποσό ενίσχυσης 
καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα. Το συνολικό 
διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης για τα ως άνω προϊόντα 
ανέρχεται σε 74.638 ευρώ. 

4. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα. 

5. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

6. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων 
για το Βρώσιμο Λαθούρι (φάβα) υποβάλλονται στη Δ/
νση Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης μέχρι και τις 15 Μαρτίου και για τα 
φασόλια μέχρι και τις 15 Ιουνίου εκάστου έτους. 

Άρθρο 4
Αμπελοοινικός τομέας

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.4 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 62,5 
Ευρώ ανά στρέμμα αμπελώνων, με σκοπό τη διατήρηση 
της καλλιέργειας αμπέλων που προορίζονται για την 
παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D. στις ζώνες παραδοσιακής 
καλλιέργειας των “μικρών νησιών” του Αιγαίου Πελά−
γους. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης των 
ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε 2.500.000 Ευρώ. Η 
συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται 
σε 52.000 στρέμματα. 

2. Δικαιούχοι της παραπάνω ενίσχυσης είναι τα μέλη 
των Ομάδων Παραγωγών ή των Οργανώσεων Παρα−
γωγών του Αμπελοοινικού τομέα, που εντάσσονται σε 
προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων 
οίνων, των νήσων Σάμου, Λήμνου, Πάρου, Θήρας, Θη−
ρασίας και Ρόδου, για εκείνες τις εκτάσεις αμπελώνων 
V.Q.P.R.D. οι οποίες πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

α) Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής 
ζώνης παραγωγής οίνων ονομασίας προέλευσης ελεγ−
χόμενης (Ο.Π.Ε.) ή ανωτέρας ποιότητας (Ο.Π.Α.Π).

β) Είναι φυτεμένες αποκλειστικά με τις συνιστώμε−
νες ποικιλίες της αντίστοιχης ζώνης για την παραγωγή 
καθενός από τους οίνους Ο.Π.Ε. ή Ο.Π.Α.Π. (V.Q.P.R.D.), 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 306590/28.11.2002 απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας όπως κάθε φορά ισχύει.

γ) Έχουν ολοκληρωθεί σ’ αυτές η καλλιέργεια και η 
συγκομιδή του προϊόντος και έχουν διεξαχθεί οι καλλι−
εργητικές τεχνικές, όπως προβλέπονται από την Εθνική 
Νομοθεσία περί παραγωγής των οίνων Ο.Π.Ε. και Ο.Π.Α.Π. 
των παραπάνω νήσων και η παραγωγή των αμπελώνων 
αυτών προορίζεται για οίνους Ο.Π.Ε. ή Ο.Π.Α.Π..

δ) Οι αποδόσεις ανά στρέμμα, εκφραζόμενες σε πο−
σότητα σταφυλιών δεν υπερβαίνουν το καθορισμένο 
ανώτατο όριο απόδοσης ποικιλίας για κάθε αμπελουρ−
γική ζώνη.

ε) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

3. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω των 
Ομάδων ή των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελο−
οινικού τομέα.

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

5. Η Ομάδα ή η Οργάνωση Παραγωγών που αιτείται 
την οικονομική ενίσχυση υποβάλλει στη Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης τα κάτωθι:

α) Αίτηση − Δήλωση του δικαιούχου που υποβάλλεται 
από 1ης Μαρτίου μέχρι 1ης Μαΐου κάθε έτους για την 
επόμενη αμπελουργική περίοδο. 

β) Πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων 
οίνων V.Q.P.R.D. στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις, ιδί−
ως όσον αφορά τα μέσα για τη βελτίωση των συνθηκών 
οινοποίησης, αποθήκευσης και διανομής των παραγό−
μενων οίνων προς επίτευξη του σκοπού αυτού. 

γ) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης 
ή πώλησης των σταφυλιών προς οινοποίηση σε οινο−
ποιείο/α.

δ) Αντίγραφα Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωσης 
Παραγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές 
Αποφάσεις.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώρισης της Ομά−
δας ή της Οργάνωσης Παραγωγών.

Άρθρο 5
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.5 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους χορηγείται κατά αποκοπή ενίσχυση στους 
ελαιοκαλλιεργητές των μικρών νησιών του Αιγαίου. 

2. Δικαιούχοι της κατ’ αποκοπήν στρεμματικής ενίσχυ−
σης είναι οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι εκμεταλλεύ−
ονται ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 
που:

α) Έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφο−
ριών του Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ − ΕΤ) 

β) Έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 8 δένδρα ανά 
στρέμμα 

γ) Διατηρούνται σε καλές συνθήκες παραγωγής 
δ) Η έκταση κάθε αγροτεμαχίου είναι κατά ελάχιστο 

100 τ.μ.
3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−

χεται σε 996.000 στρέμματα. Το συνολικό ετήσιο ποσό 
ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχε−
ται σε 13.084.831 €. Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης 
ανά ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει το ποσό των 
14,5 ευρώ ανά στρέμμα. 

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

5. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ Δήλωση Εκμετάλλευσης − Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, 
η οποία αποτελεί και αίτηση χορήγησης της στρεμμα−
τικής ενίσχυσης ελαιώνων μικρών νησιών Αιγαίου. 
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Άρθρο 6
Γεώμηλα 

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.6 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους, χορηγείται στρεμματική ενίσχυση στους 
πατατοκαλλιεργητές των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους για την κάλυψη μέρους του κόστους καλλι−
έργειας του προϊόντος αυτού.

2. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 11.064 στρέμματα. Το ποσό της ενίσχυσης κα−
θορίζεται μέχρι 60 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό 
κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 663.839 ευρώ 
ετησίως.

3. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα.

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

5. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται 
στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικεί−
ων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εντός των παρακάτω 
προθεσμιών: 

α) Μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε έτους για τις πατάτες, 
των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματο−
ποιηθεί κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου έως την 31η 
Ιουλίου του ιδίου έτους.

β) Μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε έτους για τις πατάτες, των 
οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί 
κατά την περίοδο από 1ης Αυγούστου έως την 31η Οκτω−
βρίου του ιδίου έτους.

γ) Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τις πα−
τάτες, των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγ−
ματοποιηθεί κατά την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 
την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 7
Τοματάκι Σαντορίνης

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.6 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους χορηγείται κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση 
με δικαιούχους τους παραγωγούς που καλλιεργούν «Το−
ματάκι Σαντορίνης» στη νήσο Θήρα του Ν. Κυκλάδων.

2. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 500 στρέμματα. Για την κάλυψη μέρους του 
κόστους καλλιέργειας, το ύψος της ενίσχυσης καθορί−
ζεται μέχρι τα 50 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό 
κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 11.773 ευρώ 
ετησίως. 

3. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα.

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

5. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται 
στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων μέχρι τη 15η Απριλίου κάθε 
έτους. 

Άρθρο 8
Αγκινάρα Τήνου

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.6 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους, χορηγείται οικονομική ενίσχυση στους πα−
ραγωγούς που καλλιεργούν αγκινάρα στη νήσο Τήνο 
του Ν. Κυκλάδων.

2. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 250 στρέμματα. Για την κάλυψη μέρους του κό−
στους καλλιέργειας, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται 
μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό κόστος του 
προγράμματος ανέρχεται σε 5.886 ευρώ ετησίως. 

3. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαι−
ούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα.

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

5. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται 
στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α Κυκλάδων 
μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Άρθρο 9
Εσπεριδοειδή

1. Σύμφωνα με την παρ. 3.7 του εγκεκριμένου προγράμ−
ματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελά−
γους, χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη 
και διατήρηση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών στη 
νήσο Χίο (περιοχή Κάμπου και λοιπές περιοχές της 
νήσου), στη νήσο Σάμο και στο Νομό Δωδεκανήσου.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι καλλιεργητές 
παραγωγοί εσπεριδοειδών των ανωτέρω περιοχών, ανε−
ξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος, με την προϋ−
πόθεση διατήρησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
σε καλή κατάσταση με χρήση τεχνικών και μεθόδων 
καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση εσπεριδοειδών προς 
ενίσχυση ανέρχεται σε 14.380 στρέμματα, εκ των οποίων 
1.500 στρέμματα αφορούν την καλλιέργεια μανταρινιάς 
στη νήσο Κάλυμνο. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται 
μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό διατιθέμενο 
ποσό για τη στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών 
εσπεριδοειδών των ανωτέρω περιοχών ανέρχεται σε 
508.575 ευρώ, εκ των οποίων τα 75.000 ευρώ αφορούν 
τη νήσο Κάλυμνο για την καλλιέργεια μανταρινιάς. 

4. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα, με 
ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) δένδρα ανά στρέμμα και 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα. 

5. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης. 

6. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων 
υποβάλλονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωρ−
γίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι 
τη 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Άρθρο 10
Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μα−

στίχας της Χίου 
1. Σύμφωνα με την παρ. 3.8 του εγκεκριμένου προ−

γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
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Πελάγους, χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 1,0 
Ευρώ ανά μαστιχόδενδρο, με σκοπό τη διατήρηση της 
καλλιέργειας των μαστιχόδενδρων στις περιοχές πα−
ραδοσιακής καλλιέργειάς τους. Σε συνολικά καλλιερ−
γήσιμη έκταση 20.000 στρεμμάτων υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν περίπου 2.000.000 μαστιχόδενδρα, από τα 
οποία καλλιεργείται περίπου το 60%. Το συνολικό δι−
ατιθέμενο ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση ανέρχεται 
σε 900.000 ευρώ. 

2. Δικαιούχοι της ως άνω ενίσχυσης είναι οι παρα−
γωγοί − καλλιεργητές μαστιχόδενδρων, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι σ’ ένα από τους πρωτοβάθμιους Συνε−
ταιρισμούς που συμμετέχουν στην Ένωση Μαστιχοπα−
ραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.), για τα μαστιχόδενδρα τα οποία 
πληρούν τους παρακάτω όρους: 

α) Καλλιεργούνται στη νήσο Χίο, στις περιοχές παρα−
δοσιακής καλλιέργειας, ήτοι τα Δημοτικά Διαμερίσματα: 
Αγ. Γεώργιος, Αρμόλια, Βαβύλοι, Βέσσα, Βουνό, Ελάτα, 
Έξω Διδύμα, Θολοποτάμι, Θυμιανά, Καλαμωτή, Καλλι−
μασιά, Καταρράκτης, Κοινή, Λιθί, Μέσα Διδύμα, Μεστά, 
Μυρμήγκι, Νένητα, Νεχώρι, Ολύμποι, Παγίδα, Πατρικά, 
Πυργί και Φλάτσια.

β) Βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.
γ) Έχουν πραγματοποιηθεί σ΄ αυτά οι συνήθεις καλ−

λιεργητικές φροντίδες και έχει ολοκληρωθεί η συγκο−
μιδή.

δ) Η παραγωγή τους παραδίδεται κάθε χρόνο στην 
Ε.Μ.Χ.. με τη μορφή «καθαρής μαστίχας».

ε) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

3. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω της 
Ε.Μ.Χ., η οποία υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου τα εξής:

α) Αίτηση − Δήλωση των δικαιούχων με την οποία 
αιτούνται την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. 

β) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης 
της «καθαρής μαστίχας» στην Ε.Μ.Χ..

4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το 
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το 
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 
ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης.

5. Οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται 
μέχρι τη 15η Ιουνίου κάθε έτους. 

Άρθρο 11
Ειδικές Διατάξεις 

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των 
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να 
αποστέλλουν στα αρμόδια ανά προϊόν Τμήματα των 
οικείων Δ/νσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1914/2006, τα 
εξής: 

α) το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους τις 
αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί και τα σχετικά 
ποσά για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

β) το αργότερο έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις 
αιτήσεις ενίσχυσης που είναι οριστικά επιλέξιμες και 
τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με αποφάσεις του να καθορίζει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας και ιδιαίτερα 
το αναλογούν ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα και προϊόν 
ανάλογα με τη συνολική επιλέξιμη έκταση κάθε προϊό−
ντος και να τροποποιεί τα σχετικά έντυπα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2007 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ  
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