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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   4460 (1)
Ορισμός τιμής γραμματίων Ειδικού Κρατικού Λαχείου 

Κοινωνικής Αντίληψης από την 46η (ΜΣΤ΄) έκδοση 
αυτού, έτους 2012.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λα−

χείων» (ΦΕΚ 512/Α/2011−1936).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 «περί τροποποι−

ήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 
454/Α/23−10−1939).

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 143/1967 (ΦΕΚ 165/Α/30−9−1967) 
«περί συστάσεως Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής 
Αντίληψης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 17 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/ 
28−12−2000).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α/ 
14−6−1988). 

5. Την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ /2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012) 
Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατι−
κών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 
12.6.2012. 

7. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 Ορίζουμε την τιμή κάθε γραμματίου του Ειδικού Κρα−
τικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε πέντε (5) ευρώ, 
από την τεσσαρακοστή έκτη (46η) έκδοση αυτού και 
κάθε μεταγενέστερη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 2/58342/0025 (2)
Έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2012, 

με κεντρικό θέμα την «Αρχαία Πέλλα».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 
21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της 
κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων 
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ.Α΄/19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
81/τ.Α΄/2.7.1982).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).

4) Το Π.Δ. 189/2009 άρθρο 4 παρ 2 περ. α’ (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 
75.11.2009), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 178/2000 άρθρο 6 
παρ 8 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/14.7.2000).

5) Την αριθ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/ 
9.7.2012).

6) Την από 01.08.2012 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου για της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ−
δοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2012, με 
κεντρικό θέμα την «Αρχαία Πέλλα».

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 
300.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομί−
σματος, ονομαστικής αξίας 50€, με κεντρικό θέμα την 
«Αρχαία Πέλλα».

Μέγιστο όριο έκδοσης, ορίζεται η ποσότητα των 4.000, 
τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και 
τα Υποκαταστήματα της Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Α11/22070/2450 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄ 

707) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυ−
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91» .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1959/1991 

«Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργική απόφαση 
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν.1959/91» 
(ΦΕΚ Β΄707), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων χορήγη−
σης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης 
σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγ−
ματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. 
Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης, αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντι−
κείμενο εργασιών τις ταχυμεταφορές (επιχειρήσεις τα−
χυμεταφορών) χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας φορτη−
γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κοινού φόρτου, 
μικτού βάρους μικρότερου των 4.000 χιλιογράμμων.

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας υποβάλλονται 
στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών 
της Περιφέρειας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
(ΔΟΥ), από την οποία προκύπτει το ανωτέρω αντικεί−
μενο εργασιών

(β) Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων (Μητρώο) της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
ή βεβαίωση της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι 
η επιχείρηση είναι μέλος του ταχυδρομικού δικτύου 
επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της 
ΕΕΤΤ.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ότι σε περίπτωση λήξης ισχύος ή προσω−
ρινής ή οριστικής ανάκλησης της Γενικής Άδειας ή δια−
γραφής από το Μητρώο ή εξόδου από το ταχυδρομικό 
δίκτυο, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχη−
μάτων της επιχείρησης θα κατατεθούν στην αρμόδια 
υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός.

Οι άδειες κυκλοφορίας των επιχειρήσεων που είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ έχουν διάρκεια 
ισχύος ίση με την αναγραφόμενη στη βεβαίωση εγ−
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γραφής της ΕΕΤΤ και ανανεώνονται με την υποβολή 
νεώτερης βεβαίωσης εγγραφής. Οι άδειες κυκλοφορίας 
των επιχειρήσεων που είναι μέλη ταχυδρομικού δικτύου 
έχουν διάρκεια αορίστου χρόνου. 

Οι άδειες κυκλοφορίας παύουν να ισχύουν αυτοδι−
καίως σε περίπτωση λήξης ισχύος, προσωρινής ή ορι−
στικής ανάκλησης της Γενικής Άδειας, διαγραφής από 
το Μητρώο ή εξόδου από το ταχυδρομικό δίκτυο και 
ανακαλούνται με διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας υπη−
ρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας, 
που κοινοποιείται στην επιχείρηση, στην αρμόδια ΔΟΥ 
και στα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49).

Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται παρατήρηση 
ότι επιτρέπεται η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων 
ταχυμεταφοράς.

Η διενέργεια ταχυμεταφορών με τα ΦΙΧ των επιχει−
ρήσεων ταχυμεταφορών επιτρέπεται εφ’ όσον στα τα−
χυδρομικά αντικείμενα ταχυμεταφοράς προσαρτάται 
ως συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς το Συνοδευτικό 
Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση μέλους ταχυ−
δρομικού δικτύου, το ΣΥΔΕΤΑ φέρει τα στοιχεία της 
επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της 
ΕΕΤΤ».

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η 
υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Α11/οικ.50640/4810 (ΦΕΚ 
Β’ 1664/19−10−2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Δ1/οικ.16421 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 από−

φασης «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοι−
χείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακο−
λούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, 
εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρε−
λαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊ−
όντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και με 
το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

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

5. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 15378/19.07.2012 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2166).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1099/2008 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες (EE L. 
304/14.11.2008, σ 1).

7. Την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.9.2009 
σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου 
επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊό−
ντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (EEL.265/9.10.2009) 
ιδίως τα άρθρα 12−15 και το Παράρτημα IV αυτής. 

8. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει 
και ιδιαίτερα το άρθρο 11.

9. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομί−
ου Ελληνικού−Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ−Προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδη−
γίας 2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ 
Α΄ 70).

10. Την υπ’ αριθμ. 418/V/2008 απόφαση της Ολομέλειας 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄2466/04.12.2008).

11. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση «Δημι−
ουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληρο−
φοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παρα−
γωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και 
διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και 
πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012) τροποποιείται ως εξής: 

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 προστίθεται ση−
μείο (δ) ως εξής:

«δ. για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά καθώς 
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και για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των βιοκαυσί−
μων και βιορευστών στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(κύκλου ζωής) σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του 
ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων».

β. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας και ειδι−

κά όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
την παρούσα για τους κατόχους άδειας διάθεσης βιο−
καυσίμων, όπου αναφέρονται στοιχεία και πληροφορίες 
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο−
ειδών αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες 
πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊό−
ντων και παραπροϊόντων».

γ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθεται δεύ−
τερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποβάλ−
λουν στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν 
σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, τελικά προϊόντα 
και παραπροϊόντα».

δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 προστίθεται δεύ−
τερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Στα στοιχεία που υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας δι−
άθεσης βιοκαυσίμων περιλαμβάνονται οι ποσότητες 
εκπεφρασμένες σε μετρικούς τόνους (ΜΤ) πρώτων υλών, 
ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων ανά 
είδος κίνησης, αποθηκευτικό χώρο του υποβάλλοντος 
φορέα και αποθηκευτικό χώρο του αντισυμβαλλόμε−
νου».

ε. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα στοιχεία και οι πληροφορίες ανά Υπόχρεο Φορέα 

που υποβάλλονται στην Αρμόδια Διεύθυνση ή καταχω−
ρούνται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.fuelstats.
gr είναι εμπιστευτικά, καλύπτονται από το εμπορικό 
απόρρητο και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους σε 
τρίτους και η δημοσιοποίηση τους χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη των ενδιαφερομένων, εφαρμοζομένων κατά πε−
ρίπτωση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50)».

στ. Η παρ. 5 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:

«5. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυ−
σίμων:

α) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που έχουν 
πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, οφεί−
λουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να ελέγξουν τα 
στοιχεία τους καθώς και τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία 
και πληροφορίες για τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα 
προϊόντα, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα.

β) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
δεν έχουν καταχωρήσει τα αποθέματα πρώτων υλών, 
ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παρα−
προϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, οφείλουν 
έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να καταχωρήσουν στο 
Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων τα αποθέματα πρώτων 
υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και 
παραπροϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 
6 της παρούσας.

γ) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
δεν έχουν υποβάλει ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα 
από 01.07.2011, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 

2012 να υποβάλουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων 
αναδρομικά τις ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα από 1η 
Ιουλίου 2011 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας. Η υποβολή αναδρομικών ΜΔΣΠ γίνεται μέσω 
της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της πα−
ρούσας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον οδηγό 
χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου 
www.fuelstats.gr.

Έως τη συμπλήρωση του κανονισμού που προβλέπε−
ται από το άρθρο 14 του ν.3054/2002, οι υποχρεώσεις 
κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που προκύπτουν 
από την παρούσα αφορούν τα πρόσωπα στα οποία έχει 
χορηγηθεί η έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α΄ 304).»

ζ. Η παρ. 6 του άρθρου 9 τροποποιείται ως ακολού−
θως:

«6. Για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων 
και άδειας εμπορίας ασφάλτου, οι υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την παρούσα ισχύουν από την 1η Οκτω−
βρίου 2012».

η. Στον πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ μετά την κί−
νηση με κωδικό 51 προστίθεται νέα κίνηση με κωδικό 
52 ως εξής: 

«52 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

θ. Στον πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ μετά τη γραμ−
μή κωδικών για την κίνηση 51 προστίθεται νέα γραμμή 
κωδικών για την κίνηση 52 ως εξής: 

«52 Ε04, Ε05, Ε08, Ε09, e11».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 

απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

    Αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 75397 (5)
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/94 

«Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντι−
ατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/
Α/94) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις 
των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ’) και 5 
του άρθρου 27 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» 
(ΦΕΚ 143/Α/83).

2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α/2000).

3. Την με αριθμ. Α3β/447/14−1−85 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 19/Β/85).

4. Την αριθμ. 3893/3−7−2012 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση (σχετικό 3), στα 
οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών, αποτε−
λούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάλη−
ψη θέσης του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το 
περιοδικό «Βαλκανική Στρατιωτική Ιατρική Επιθεώρηση» 
(Balcan Military Medical Review −BMMR), που εκδίδεται 
από την Εθνική Αντιπροσωπεία της Βαλκανικής Επιτρο−
πής Στρατιωτικής Ιατρικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. 1149/83865 (6)
Καθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων υποβο−

λής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των 
στοιχείων των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης 
έτους 2012 για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων 
ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους για τις αποξηρα−
μένες χορτονομές που προορίζονται για μεταποίηση 
και των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων των 
δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρί−
ζωσης αμπελώνων (2010/2011).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

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

β) Του άρθρου 8 παρ. 4 και του άρθρου 31 της αριθ. 
262346/19.3.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενι−
αίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 
Β΄ 325/24.3.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
644/51838/03.05.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1463/03.05.2012)

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 29 παρ. 1 έως 8 του ν. 3147/2003 «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−
κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135).

ε) Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων−Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255), με το οποίο κυρώθηκε η αριθ. 
324032/24.12.2004 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1921). 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:

α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30/31.01.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τρο−
ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003». 

β) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθε−
στώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώ−
τα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς». 

γ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση 
και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 
τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κα−
νονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον 
αμπελοοινικό τομέα».

δ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16.11.2007) 
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».

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

4. Τη με αριθ. 63561/30.5.2012 εισήγηση της Διεύθυν−
σης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

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

Άρθρο 1
Σκοπός−πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι−
σμός της διαδικασίας και των κριτηρίων υποβολής και 
εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων 
των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης έτους 2012 
(εφεξής αιτήσεις αναθεώρησης), για τον προσδιορισμό 
νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2012, 
για τις αποξηραμένες χορτονομές που προορίζονται 
για μεταποίηση και των αιτήσεων αναθεώρησης των 
στοιχείων των δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρό−
γραμμα εκρίζωσης αμπελώνων (2010/2011). 

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στα προσωρινά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης για το 
έτος 2012, ήτοι:

α) Στους παραγωγούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμ−
μα της εκρίζωσης αμπελώνων της περιόδου 2010/2011, 
και 
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β) Στην αποσύνδεση του καθεστώτος ενίσχυσης των 
αποξηραμένων για μεταποίηση χορτονομών.

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή − Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής

Εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης

1. Οι περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφεξής Οργα−
νισμός) ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την υποδοχή 
των αιτήσεων αναθεώρησης και για τη διαβίβασή τους 
στην Επιτροπή της παρ. 2 για εξέταση.

2. Συστήνεται στον Οργανισμό, Κεντρική Επιτροπή 
Εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (εφεξής Επιτρο−
πή), αποτελούμενη από:

α) Τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, 
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγ−

χου του Οργανισμού, 
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Αλιείας του Οργανισμού,
δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύ−

σεων και Αγοράς του Οργανισμού και 
ε) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγοράς και Εφαρ−

μογής παρεμβάσεων του Οργανισμού.
3. Έργο της Επιτροπής της παρ. 2 είναι η εξέταση 

των αιτήσεων αναθεώρησης και η υποβολή του πορί−
σματος εξέτασής τους στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του 
Οργανισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή 
την απόρριψη αυτών. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο 
της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 
ενιαίας ενίσχυσης.

4. Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής δύ−
ναται να συστήνονται ομάδες ελέγχου των αιτήσεων 
αναθεώρησης και των δικαιολογητικών που τις συνο−
δεύουν, οι οποίες εισηγούνται σε αυτήν την αποδοχή ή 
την απόρριψή τους. 

5. Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση του έργου της υπο−
βάλει το πόρισμά της στον αρμόδιο αντιπρόεδρο του 
Οργανισμού, συνοδευόμενο από πίνακες με τον ακριβή 
αριθμό των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές και εκείνων 
που απορρίφθηκαν, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η Επιτροπή περι−
λαμβάνει στο σχετικό πόρισμα και την πιθανή υπέρβαση 
του Ανώτατου Εθνικού Ποσού από την αποδοχή των 
αιτήσεων αναθεώρησης και τη γραμμική μείωση που 
πρέπει να εφαρμοσθεί για την τήρησή του. Τα τελικά 
αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώ−
ρησης γνωστοποιούνται στους δικαιούχους με την κα−
τανομή των οριστικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, 
στα οποία ενσωματώνονται και οι αναθεωρήσεις του 
υπολογισμού των ατομικών πράξεων προσδιορισμού 
των δικαιωμάτων που έγιναν αποδεκτές. 

6. Για την έγκαιρη εξέταση και τον αξιόπιστο έλεγχο 
των αιτήσεων αναθεώρησης, ο Οργανισμός διατηρεί 
το δικαίωμα διασταύρωσης των στοιχείων των αιτή−
σεων με στοιχεία από άλλους δημόσιους φορείς και 
υπηρεσίες, οι οποίοι υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε 
αυτόν άμεσα. 

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης

1. Εφόσον οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιήθη−
καν, μέσω του δελτίου προσωρινών δικαιωμάτων ενί−

σχυσης του έτους 2012 όπως αυτό αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού, τα στοιχεία τους από το 
πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων ή/και από το κα−
θεστώς ενίσχυσης των αποξηραμένων χορτονομών 
που προορίζονται για μεταποίηση, διαπιστώσουν ότι 
υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις 
αναθεώρησης, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δι−
καιολογητικά για κάθε μία από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 4. 

2. Οι αιτήσεις αναθεώρησης των στοιχείων των προ−
σωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης των αποξηραμένων 
χορτονομών που προορίζονται για μεταποίηση, γίνο−
νται αποδεκτές εφόσον αφορούν μία ή περισσότερες 
περιπτώσεις του άρθρου 8 της αριθ. 262346/19.3.2010 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 325/24.3.2010), όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 2 της αριθ. 644/51838/3.5.2012 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1463/3.5.2012). 

3. Οι αιτήσεις αναθεώρησης των στοιχείων των δι−
καιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης 
αμπελώνων (2010/2011) γίνονται αποδεκτές εφόσον αφο−
ρούν την περ. α της παρ. 5α του άρθρου 8 της αριθ. 
262346/19.3.2010 απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθ. 644/51838/3.5.2012 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1463/3.5.2012). 

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης

και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Οι δικαιούχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι, για τον σκο−
πό αυτό, εκπρόσωποί τους, υποβάλλουν τις αιτήσεις 
αναθεώρησης συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δι−
καιολογητικά της παρ. 3 στις αρμόδιες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις του Οργανισμού της περιοχής τους. 

2. Η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από την 
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της προηγούμενης 
παραγράφου, η οποία ταυτόχρονα συγκροτεί φάκελο 
με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης που προσκόμισε ο δικαιούχος. Η αίτηση 
εκτυπώνεται και αφού υπογραφεί από τον αιτούντα 
ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και τον 
αρμόδιο υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του 
Οργανισμού, αποστέλλεται άμεσα στην Επιτροπή του 
άρθρου 2 για εξέταση.

3. Για το καθεστώς των αποξηραμένων χορτονομών 
που προορίζονται για μεταποίηση, ισχύουν τα κατω−
τέρω:

α) Ο δικαιούχος παραγωγός υποβάλλει αίτηση ανα−
θεώρησης των αναγραφόμενων στοιχείων πληρωμών 
των ετών 2006 (περίοδος 2006/2007) και 2007 (περίο−
δος 2007/2008), στην περίπτωση που δεν αναγράφονται 
στοιχεία πληρωμών ή αναγράφονται λανθασμένα στοι−
χεία, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Αποδεικτικά έγγραφα των συνολικών πληρωμών, 
όπως βεβαίωση από την Μεταποιητική μονάδα, ή 

ββ) Το σύνολο των τιμολογίων πληρωμής με τα οποία 
εξοφλήθηκε σε κάθε εμπορική περίοδο, από τις βιομη−
χανίες που παρέδωσε το προϊόν για αποξήρανση. 

β) Ο δικαιούχος παραγωγός υποβάλλει αίτηση αναθε−
ώρησης των αναγραφόμενων στοιχείων πληρωμών του 
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έτους 2008, στην περίπτωση που παρέδωσε σε μετα−
ποιητική μονάδα αποξηραμένες χορτονομές προς μετα−
ποίηση μόνο για το έτος 2008 (περίοδος 2008/2009) και 
πληρώθηκε από αυτήν και δεν παρέδωσε αποξηραμένες 
χορτονομές προς μεταποίηση κατά τα έτη της περιόδου 
αναφοράς 2006−2007, ζητώντας να ληφθεί υπόψη το ως 
άνω έτος στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του έτους 
2012, υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Αποδεικτικά έγγραφα των συνολικών πληρωμών 
έτους 2008, όπως βεβαίωση από την Μεταποιητική μο−
νάδα ή

ββ) Το σύνολο των τιμολογίων πληρωμής με τα οποία 
την περίοδο 2008/2009 (έτος 2008) εξοφλήθηκε από 
τις βιομηχανίες που παρέδωσε το προϊόν για αποξή−
ρανση.

γ) Στην περίπτωση δριμείας φυσικής καταστροφής 
κατά την περίοδο αναφοράς, η οποία επηρέασε ση−
μαντικά τη γεωργική γη της εκμετάλλευσης και η πι−
στοποίηση των ζημιών προκύπτει από έγγραφα της 
περιόδου που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, ο δικαιούχος 
παραγωγός υποβάλει αίτηση αναθεώρησης για εξαίρε−
ση έτους από την περίοδο αναφοράς συνοδευόμενη από 
τα αντίστοιχα παραστατικά αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ 
και την ΠΣΕΑ καθώς και δήλωση για πιθανή εξαίρεση 
του συγκεκριμένου έτους κατά τον υπολογισμό του 
ποσού αναφοράς.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, υποβάλλε−
ται αίτηση αναθεώρησης από τον/τους κληρονόμο/ους, 
λόγω μεταβολών στην εκμετάλλευση (κληρονομιά), για 
την άμεση μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων που θα 
υπολογιστούν στον θανόντα, συνοδευμένη από τα ακό−
λουθα δικαιολογητικά: 

αα) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, και 
ββ) Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, και 
γγ) Υπεύθυνες Δηλώσεις των κληρονόμων για απο−

δοχή/ ή παραίτηση από την κληρονομιά υπέρ ενός κλη−
ρονόμου ή κληρονόμων θεωρημένες για το γνήσιο της 
υπογραφής καθενός υπογράφοντα.

ε) Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχή και εφόσον 
οι συγκληρονόμοι/πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμ−
φωνούν στην από κοινού κατανομή των δικαιωμάτων, 
καθένας από τους συγκληρονόμους/πλησιέστερους 
συγγενείς δύναται να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης 
λόγω μεταβολών στην εκμετάλλευση (κληρονομιά), και 
να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, συνοδευόμενη, 
εκτός των δικαιολογητικών αα), ββ) και κατά περίπτω−
ση ΥΔ (σημείο γγ) της ανωτέρω περ. δ) επιπλέον από 
πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης. 

στ) Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη όπου 
ορίζεται η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση 
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτη−
ση αναθεώρησης από τον/τους κληρονόμο/ους, λόγω 
μεταβολών στην εκμετάλλευση, εκτός της Ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου, είναι επιπλέον απαραίτητα τα εξής 
δικαιολογητικά: 

αα) αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (πρακτικό 
δημοσίευσης ) και 

ββ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης δια−
θήκης, και 

γγ) πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή 
διάρρηξη της διαθήκης ή και 

δδ) κατά περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις των κληρο−
νόμων για αποδοχή/ ή παραίτηση από την κληρονομιά 
υπέρ ενός κληρονόμου ή κληρονόμων θεωρημένες για 
το γνήσιο της υπογραφής καθενός υπογράφοντα.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ορίζεται στη 
διαθήκη η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση 
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, τότε για τα δικαι−
ώματα ενιαίας ενίσχυσης ισχύουν οι διατάξεις της εξ 
αδιαθέτου διαδοχής της ανωτέρω περ. ε).

Στις περιπτώσεις που για το γνήσιο της υπογραφής 
γίνεται χρήση πληρεξουσίου από έναν κληρονόμο προς 
έναν άλλο, απαιτείται η αναφορά ότι εξουσιοδοτεί τον 
υπογράφοντα για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενι−
αίας ενίσχυσης από κληρονομιά.

ζ) Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση μεταβιβάστη−
κε σε διάδοχο γεωργό, επειδή ο αρχικός κάτοχος εντά−
χθηκε στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, 
ο διάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης 
λόγω μεταβολών της εκμετάλλευσης (πρόωρη συνταξιο−
δότηση), για την μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων της 
ενιαίας ενίσχυσης που υπολογίστηκαν στον αρχικό κά−
τοχο, συνοδευμένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Απόφαση ορισμού διάδοχου γεωργού του πρόωρα 
συνταξιοδοτηθέντα παραγωγού ή σχετική βεβαίωση 
από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), και 

ββ) Βεβαίωση της ΑΤΕ για μεταβίβαση της εκμετάλ−
λευσης. 

Στην περίπτωση αλλαγής διαδόχου μετά την περί−
οδο αναφοράς ο τελικός διάδοχος υποβάλλει αίτηση 
αναθεώρησης για μεταβίβαση των δικαιωμάτων που 
εκδόθηκαν στον πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα παραγω−
γό ή/και στον ενδιάμεσο διάδοχο και αφορούσαν στην 
αρχική εκμετάλλευση του πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα 
παραγωγού. 

4. Οι αιτήσεις αναθεώρησης των περ. α) έως και γ) 
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται μόνο 
για το καθεστώς των αποξηραμένων χορτονομών προς 
μεταποίηση.

5. Η γνησιότητα των εγγράφων και η ακρίβεια των 
στοιχείων των δικαιούχων που αυτοί επικαλούνται για 
την υποβολή των αιτήσεων αναθεώρησης, βαρύνει τους 
ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
πλαστών εγγράφων ή/και ψευδών στοιχείων κατά την 
υποβολή των αιτήσεων αναθεώρησης, κινούνται από 
τον Οργανισμό όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπο−
μπής στην δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό 
κώδικα.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η 
αριθ. 174255/21.7.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1756/3.8.2011), 
καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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    Αριθμ. 21 (7)
Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−

σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του 
Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτ/των Ξηράς Καβά−
λας (Κ. Α. Φ. Ξ. Κ.) που υπερβαίνουν το 60% του 
προβλεπόμενου στον οικείο Οργανισμό, οργανικών 
θέσεων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 
του Ν.4024/2011.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΟΥ Κ.Α.Φ ΞΗΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 

226Α΄) και
2. Του Π.Δ. 485/1989 (ΦΕΚ 206 26−09−1989) περί Οργα−

νισμού Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτοτών 
Ξηράς Καβάλας (Κ.Α.Φ.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ), διαπιστώνουμε:

Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και 
κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στο οικείο οργανισμό οργανικών θέσε−
ων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: Κεφάλαιο Αποζημιώσεως Φορτ/των Ξηράς Καβάλας 
            (Κ.Α.Φ.Ξ.Κ.)

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

προβλεπόμενες
οργανικές
θέσεις

καλυμένες κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
κλάδος
Διοικ. Λογιστικού

1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 1 0 1

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδα−
φίου της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 
θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέ−
σεων των παραπάνω κλάδων, που θα καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καβάλα, 23 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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