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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/14 /30873 (1)
Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 947 Δήμου 

Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του 

Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002) «Αναβάθμιση της πο−
λιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 
125/Α΄/23−5−2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22−4−2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε 
κείμενο κανονιστικών πράξεων,

δ) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 19 Α8 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης». 

2. Το αριθμ. 24/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015), περί της 
ίδρυσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

3. Τo αριθμ. 73/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ21 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015 ) «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

5. Την αριθμ. Φ.1/1138/30−1−2004 (ΦΕΚ 186/Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης 
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την 
οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ 947 Δήμου Δέλτα (Εχεδώρου) Ν. Θεσσαλονίκης.

6. Την αριθμ. 97/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης για την έγκριση 
ίδρυσης παραρτήματος του ΚΕΠ 947 που θα εδρεύει 
στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του ανωτέρω Δήμου.

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

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης, 
με ηλεκτρονικό αριθμό 947Π το οποίο θα εδρεύει στη 
Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα και 
με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που 
περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/
Α΄/1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 947Π θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του 
δήμου και όχι από υπαλλήλους του ΚΕΠ Δήμου Δέλτα.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 947Π 
θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Δέλτα.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 947Π, θα λει−
τουργούν στο Δήμο Δέλτα συνολικά δύο (2) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ



28806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. 39865 (2)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος ως μέσο με−

ταφοράς παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρ−
χηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής 
για κάλυψη αναγκών του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρ−

θρου 6 του N. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−
πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του N. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72). 

β) Του άρθρου 177 του N. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει−
ακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει. 

γ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170). 

δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Σύσταση Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114). 

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

2. Την από 12−11−15 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενι−
κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Την από 4−9−2014 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμ−
φωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση 
των διατάξεων του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄ 212). 

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστη−
μα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης 
του και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα 
με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικα−
ταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 
Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72). 

5. Το αριθμ. πρωτ: 3707/21−08−2015 έγγραφο Εισαγγε−
λίας Πρωτοδικών Κω. 

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής 
του, αποφασίζουμε: 

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα−
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχει−
ρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
POWER BOAT 

Αριθμός Κινητήρων 2 

Όνομα σκάφους «VELOCITY 410VR» 
Εργοστάσιο Κατασκευής 
κινητήρων 

MERCURY−MERCRUISER 

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. Τύπος Κινητήρων 496 MAG HO 

ΣΗΜΑΙΑ Αριθμός Σειράς Κινητήρα 

Εργοστ. Κατασκευής −
μοντέλου 

Τόπος Φύλαξης Λ/Σ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 

Αριθμός Πλαισίου 
σκάφους 

− Κατάσταση μέσου Καλή 

Χρώμα Χρυσό − Κόκκινο Λοιπός Εξοπλισμός 
Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ 

Ολικό μήκος 12 μέτρα Μέγιστο πλάτος 2 μέτρα 

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

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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Αριθμ. 39868 (3)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος ως μέσο με−

ταφοράς παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρ−
χηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής 
για κάλυψη αναγκών του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρ−

θρου 6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−
πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72). 

β) Του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει−
ακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει. 

γ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170). 

δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Σύσταση Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114). 

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

2. Την από 12−11−2015 πρόταση του Αρχηγού του Λιμε−
νικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Την από 3−9−2014 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμ−
φωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση 
των διατάξεων του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄ 212). 

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστη−
μα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης 
του και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα 
με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικα−
ταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 
Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72). 

5. Το αριθμ. πρωτ: 3707/21−8−2015 έγγραφο Εισαγγε−
λίας Πρωτοδικών Κω. 

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής 
του, αποφασίζουμε: 

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα−
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχει−
ρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΚΡΙΣ−ΚΡΑΦΤ 

Αριθμός Κινητήρων 1 

Όνομα σκάφους «TAHOE Q5i» 
Εργοστάσιο Κατασκευής 
κινητήρα 

MERCRUISER 

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. Τύπος Κινητήρων 220 HP 

ΣΗΜΑΙΑ Αριθμός Σειράς Κινητήρα 1A629082 

Εργοστ. Κατασκευής −
μοντέλου 

Τόπος Φύλαξης ΕΒ/ΛΣ 

Αριθμός Πλαισίου 
σκάφους 

− Κατάσταση μέσου Καλή 

Χρώμα Λευκό− Μπλέ Λοιπός Εξοπλισμός 
Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ 

Ολικό μήκος 5,95 μέτρα Μέγιστο πλάτος 2,31 μέτρα 

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

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ



28808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. 131759/3479 (4)
Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων.

ΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ ΥΠΟΥΡΓΟI 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του N. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7) όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 159) «Τροποποιήσεις του Ν.δ. 86/1969 − Ίδρυση δασικών 
φυτωρίων − Διάθεση δασικών σπόρων».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 52 «Με−
ταβατικές διατάξεις» του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανά−
πτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).

3. Τα άρθρα 1 έως και 12 του νόμου 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄ 182/2010).

4. Το Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπο−
ρίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» 
(ΦΕΚ Α΄ 164).

5. Το υπ’ αριθμ. Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄/2014 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307).
7. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/22−9−2015, τ.Α΄) σχετικά με την 

«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

8. Το Π.δ. 73/23−9−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23−9−2015 Α΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την αριθμ. Υ31/9−10−2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/2015).

12. Την αριθμ. 81214/2495/29−6−1993 απόφαση Υπουργού 
Γεωργίας «Έγκριση διαγράμματος ύλης τεχνοοικονομι−
κής μελέτης − Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων».

13. Την αριθμ. 60308/224/18−1−1995 απόφαση Υπ. Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ Β΄ 58) «Καθορισμός προϋποθέσεων χορήγη−
σης αδειών παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλα−
πλασιαστικού υλικού και υποχρεώσεις των δικαιούχων».

14. Την υπ’ αριθμ. 20499/13−5−2015 (ΦΕΚ 342τ) Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων από 
τις Δασικές Υπηρεσίες με σκοπό την παραγωγή και 
διάθεση αντί τιμήματος δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού για δασοπονικούς σκοπούς και τις υποχρεώσεις 
των δικαιούχων.

β) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης, λειτουργίας δασικών φυτωρίων από φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγωγή και εμπο−
ρία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς 
και μη σκοπούς και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για το 
πολλαπλασιαστικό υλικό των δασικών ειδών και των 
τεχνητών υβριδίων τους που προορίζονται για δασο−
πονικούς και μη σκοπούς.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ορίζονται 
τα ακόλουθα:

Δασοπονικός σκοπός: Μπορεί να είναι αναδασωτικός, 
παραγωγικός, προστατευτικός, υδρονομικός, βιοκλιματι−
κός, αισθητικός, αναψυχής, διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται 
από τη Δασική Επιστήμη.

Μη δασοπονικός σκοπός: Είναι η παραγωγή και χρήση 
για δασώσεις, καλλωπιστική χρήση, αστικού και περια−
στικού πρασίνου και λοιπές χρήσεις.

Πολλαπλασιαστικό υλικό είναι: σπόροι, καρποί, μο−
σχεύματα βλαστού, μοσχεύματα φύλλων, μοσχεύματα 
ριζών, οφθαλμοί, καταβολάδες, ρίζες, εμβόλια, παραφυ−
άδες και άλλα μέρη φυτού που προορίζονται για την 
παραγωγή φυτών.

Εμπορία: Η έκθεση προς πώληση, η προσφορά προς 
πώληση, η πώληση ή η παράδοση σε τρίτο.

Παραγωγή: Η παραγωγή περιλαμβάνει όλα τα στάδια 
καλλιέργειας του πολλαπλασιαστικού υλικού για την 
δημιουργία σε πλήρη φυτά.

Επίσημοι φορείς: Η Δ/νση Δασικών Έργων και Υπο−
δομών του Υ.Π.ΕΝ, Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, 
Δασαρχεία.

Άρθρο 3
Τύποι αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας δασικών φυτωρίων
Καθορίζονται οι ακόλουθοι τύποι αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας δασικών φυτωρίων:
ΤΥΠΟΣ Α: Καθορίζεται η άδεια ίδρυσης και λειτουρ−

γίας δασικού φυτωρίου από τις Δασικές Υπηρεσίες με 
δικαίωμα παραγωγής και διάθεσης των αποθεμάτων, 
αντί τιμήματος, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για 
δασοπονικούς σκοπούς, χορηγούμενη από τη Δ/νση Δα−
σικών Έργων και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ) κατόπιν προτάσεως των αρμόδιων περιφερει−
ακών δασικών υπηρεσιών.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28809

ΤΥΠΟΣ Β: Καθορίζεται η άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας δασικού φυτωρίου από φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα με δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη 
σκοπούς, χορηγούμενη από τη Δ/νση Δασικών Έργων 
και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ 
κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων περιφερειακών δα−
σικών υπηρεσιών.

Το δασικό φυτώριο μπορεί να αποκτά ενδοκοινοτικά 
ή να εισάγει από Τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό 
για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της 
επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά 
αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτε−
ρικό και εξωτερικό.

ΤΥΠΟΣ Γ: Καθορίζεται η άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας δασικού φυτωρίου από φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα με δικαίωμα εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς, χορηγούμενη 
από τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/
κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ κατόπιν προτάσεως των 
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.

Το δασικό φυτώριο μπορεί να αποκτά ενδοκοινοτικά 
ή να εισάγει από Τρίτες χώρες δασικό πολλαπλασια−
στικό υλικό καθώς και να πωλεί λιανικά αποκλειστικά 
τα προϊόντα της στο εσωτερικό.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης 

και έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων
1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

δημοσίων δασικών φυτωρίων (Τύπος Α)
α) Οι ενδιαφερόμενες περιφερειακές δασικές υπη−

ρεσίες συντάσσουν τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης 
δασικού φυτωρίου σύμφωνα με την αριθμ. 81214/2495/29−
6−1993 απόφαση Υπ. Γεωργίας.

β) Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης δημοσίου 
δασικού φυτωρίου διαβιβάζεται έγγραφο συνοδευόμενο 
από την απόφαση της εγκεκριμένης τεχνοοικονομικής 
μελέτης προς την Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών 
της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δα−
σών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

γ) Μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης δημοσίου 
δασικού φυτωρίου και εφόσον έχει γίνει ο διοικητικός 
και επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες, υποβάλλεται αίτημα έναρξης λειτουργίας 
δημοσίου δασικού φυτωρίου προς την Δ/νση Δασικών 
Έργων και Υποδομών προκειμένου να καταχωρηθεί στο 
Μητρώο δασικών φυτωρίων και να εκδοθεί «Βεβαίωση 
Έναρξης Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου». Η διάρκεια 
ισχύος ενός δημοσίου δασικού φυτωρίου παύει να ισχύει 
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας περι−
φερειακής δασικής υπηρεσίας.

Για την έναρξη λειτουργίας δημόσιων δασικών φυτώ−
ριων δεν απαιτείται η έκδοση παραβόλου.

2. Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης δασικών φυ−
τωρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Τύπος Β και Γ)

Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης δασικών φυ−
τωρίων (Τύπος Β και Γ) απαιτείται αίτηση των ενδιαφε−
ρομένων προς την κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή 
συνοδευόμενη από τεχνοοικονομική μελέτη σύμφωνα με 
την αριθμ. 81214/2495/29−6−1993 απόφαση Υπ. Γεωργίας 
με θέμα «έγκριση διαγράμματος ύλης τεχνοοικονομι−

κής μελέτης ίδρυσης δασικών φυτωρίων» καθώς και 
τοπογραφικό διάγραμμα εγκατάστασης του δασικού 
φυτωρίου.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης δασικών 
φυτωρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Τύπος Β και Γ)

α. Το δασικό φυτώριο εγκαθίσταται υποχρεωτικά 
στους χώρους και εγκαταστάσεις που προβλέπονται 
στην εγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη.

β. Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Δασο−
λόγο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο Δασο−
πόνο του τεχνολογικού τομέα.

Σε περίπτωση που ο αναγγέλλων πληροί τις προϋ−
ποθέσεις του ανωτέρου εδαφίου δεν υποχρεούται να 
απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.

γ. Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλι−
σμό που να είναι ανάλογες με το είδος πολλαπλασια−
στικού υλικού που παράγει.

4. Έκδοση άδειας ίδρυσης δασικών φυτωρίων από 
φυσικά ή νομικά (Τύπος Β και Γ)

α) Για την έκδοση άδειας ίδρυσης δασικών φυτωρί−
ων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Τύπος Β και Γ) του 
άρθρου 3 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Δ/νση 
Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος του Υ.Π.ΕΝ. αίτηση για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης δασικού φυτωρίου συνοδευόμενη από απόφαση 
εγκεκριμένης τεχνοοικονομικής μελέτης ίδρυσης δασικού 
φυτωρίου από την κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή.

β) Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά:
βα) Το είδος του δασικού φυτωρίου (Τύπος Β, Γ)
ββ) Η έδρα του δασικού φυτωρίου
βγ) Η επωνυμία του δασικού φυτωρίου ή το ονομα−

τεπώνυμο του φυσικού προσώπου με πλήρη στοιχεία 
(διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και e−mail),

βδ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του 
δασικού φυτωρίου

βε) Εγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη
5. Έκδοση έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων 

(Τύπος Β και Γ)
α) Για την έναρξη λειτουργίας δασικού φυτωρίου 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Τύπου Β και Γ) οι εν−
διαφερόμενοι υποβάλλουν στην Δ/νση Δασικών Έργων 
και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. 
αίτημα έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενο από:

αα) Αποδεικτικό κατάθεσης (διπλότυπο είσπραξης) 
του παραβόλου του άρθρου 8 της παρούσης απόφασης.

αβ) Απόφαση έκδοσης ίδρυσης δασικού φυτωρίου.
αγ) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα
β) Η Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/

κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κατόπιν εισήγησης των 
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, μετά τη διενέργεια 
διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου από αυτές εάν εντός 
προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβο−
λή της αίτησης έκδοσης έναρξης λειτουργίας, διαπιστω−
θεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, 
καταχωρεί το δασικό φυτώριο στο αντίστοιχο Μητρώο 
Δασικών Φυτωρίων του άρθρου 7, και χορηγείται σε 
αυτό «Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Δασικού Φυτω−
ρίου» για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας 
και το δασικό φυτώριο ξεκινάει να λειτουργεί νομίμως. 
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Η ισχύς της Βεβαίωσης είναι πέντε (5) χρόνια από την 
ημερομηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υπο−
χρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης καθώς 
και η διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δασικών φυτωρίων 

κατά τη λειτουργία τους
1. Τα δασικά φυτώρια του άρθρου 3 που κατέχουν 

άδεια λειτουργίας υποχρεούνται:
α. Αναρτούν σε εμφανές μέρος της έδρας του δα−

σικού φυτωρίου, τη χορηγούμενη «Βεβαίωση Έναρξης 
Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου» για την προστασία των 
καταναλωτών και τη διευκόλυνση των διενεργούμενων 
ελέγχων,

β. Να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων φυτου−
γειονομικού ελέγχου και την αποφυγή ανάπτυξης ή/και 
μετάδοσης ασθενειών,

γ. Να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν τα στατιστι−
κά δελτία που θα τους χορηγούνται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υ. Π.ΕΝ., καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 
που ζητείται από αυτήν σχετικά με την παραγωγή και 
τη διάθεση κλπ.,

δ. Μέσα στο φυτώριο δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια 
διαφορετικών φυτικών ειδών από αυτά για τα οποία 
χορηγήθηκε η άδεια. Σε περίπτωση παραγωγής μη 
δασικών φυτών θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών»,

ε. Διατηρούν σε καλή κατάσταση και αποθηκεύουν το 
πολλαπλασιαστικό υλικό σύμφωνα με τις καθιερωμένες 
από την επιστήμη και τεχνικές προδιαγραφές,

στ. Ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε με−
ταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης του 
δασικού φυτωρίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
επέλευση της και

ζ. Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός τριών 
μηνών από την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρησή του.

η. Να στέλνουν το τεχνικό προσωπικό τους να πα−
ρακολουθεί τις “επίσημες ημερίδες ενημέρωσης” που 
οργανώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., το ΓΕ−
ΩΤΕΕ και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα 
Δασολογίας.

2. Πέραν των υποχρεώσεων της παρ. 1 τα δασικά 
φυτώρια υποχρεούνται:

α. Να σημαίνουν τα δενδρύλλια με ετικέτες στις 
οποίες θα αναγράφονται το είδος, προέλευση σπόρου, 
χρονολογία σποράς ή στην περίπτωση παραγωγής με 
εμβόλια το υποκείμενο, το εμβόλιο και η ημερομηνία 
εμβολιασμού,

β. Να σημαίνουν τα δενδρύλλια με ετικέτες εάν αυτά 
προορίζονται για δασοκομική ή μη χρήση,

γ. Να καταστρέφουν τα καχεκτικά και άρρωστα φυτά 
για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών,

δ. Να τηρούν βιβλίο/αρχείο προέλευσης δασικού πολ−
λαπλασιαστικού υλικού, βιβλίο παραγωγής δενδρυλλίων 
όπου θα αναγράφεται η ετήσια παραγωγή, βιβλίο διά−
θεσης του παραγόμενου δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού όπου θα αναφέρεται: το ονοματεπώνυμο του 
αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του δασικού πολ−
λαπλασιαστικού υλικού,

Οι υπεύθυνοι των δασικών φυτωρίων οφείλουν να 
επιδεικνύουν στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπη−

ρεσίες τα βιβλία προέλευσης, παραγωγής και διάθεσης 
για έλεγχο,

ε. Να εκδίδουν τριπλότυπα διάθεσης, κατά την πώληση 
του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, θεωρημένα από 
την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στα οποία αναγράφονται 
τα εξής στοιχεία: Ταχυδρομική Διεύθυνση του δασικού 
φυτωρίου, το ονοματεπώνυμο του φυτωριούχου, το ονο−
ματεπώνυμο του αγοραστή, ο αριθμός των δενδρυλλίων 
κατά είδος, και η ημερομηνία έκδοσης του τριπλοτύπου. 
Τα τριπλότυπα χορηγούνται στους αγοραστές εσωτε−
ρικού και εξωτερικού,

στ. Τα δασικά φυτώρια που παράγουν, διακινούν και 
εισάγουν εντός και εκτός Ε.Ε δασικό πολλαπλασια−
στικό υλικό θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Π.δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307) καθώς και κάθε άλλη 
σχετική,

η. Τα δασικά φυτώρια υποβάλλουν στις κατά τόπους 
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες μέχρι τέλους Ιανουαρίου 
κάθε έτους στοιχεία του πάσης φύσεως πολλαπλασι−
αστικού υλικού που παρήγαγαν και διέθεσαν κατά το 
προηγούμενο έτος καθώς και αυτών που παρέμειναν 
στο φυτώριο,

ζ. Οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες θα διαβιβάζουν 
τα στοιχεία στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υ. 
Π.ΕΝ. για ενημέρωση.

Άρθρο 6
Άδειες εισαγωγής δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού

Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εισαγωγή και εμπορία 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονική ή 
μη χρήση από Τρίτες χώρες.

Οι κάτοχοι δασικών φυτωρίων μπορούν να εισάγουν 
δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό για δασοπονική ή μη 
χρήση μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Δασικών 
Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υ.Π.ΕΝ..

Άρθρο 7
Μητρώο εγγραφής δασικών φυτωρίων

Τα δασικά φυτώρια (Τύπου Α, Β και Γ) του άρθρου 3 
εγγράφονται σε ειδικό μητρώο για τη χορήγηση τους 
άδειας έναρξης λειτουργίας.

Η Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών τους Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο−
περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. τηρεί μητρώο λειτουργίας 
δασικών φυτωρίων ανά τύπο αδειών του άρθρου 3, στο 
οποίο καταχωρίζονται:

α) Ο αριθμός μητρώου του δασικού φυτωρίου (κωδικός 
αριθμός που χορηγείται από την Υπηρεσία)

β) Το είδος του δασικού φυτωρίου, η έδρα και η 
επωνυμία της επιχείρησης, ή το ονοματεπώνυμο του 
φυσικού προσώπου με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τη−
λέφωνα, φαξ)

γ) Η ιδιόκτητη έγγεια περιουσία (θέση, περιγραφή, 
κλπ) ή ενοικιαζόμενη που έχει σχέση με την επιχείρηση

δ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του 
δασικού φυτωρίου

ε) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα, 
όπως προβλέπεται

στ) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης 
που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση του δασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού
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ζ) Ποινές, ανανεώσεις, διαγραφή από το μητρώο, δι−
ακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και

η) Λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της Υπηρεσίας
Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης του δασικού 

φυτωρίου σε νέα θέση επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
του άρθρου 4 της παρούσης χωρίς την υποχρέωση της 
πληρωμής παραβόλου του άρθρου 8 της παρούσης.

Άρθρο 8
Παράβολο

Για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας δασικών 
φυτωρίων των τύπων Β και Γ του άρθρου 3 απαιτείται 
η καταβολή παραβόλου το οποίο αποτελεί έσοδα του 
«Ειδικού Φορέα Δασών» του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 303/2003).

Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου ως εξής:
α) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Β σε τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ
β) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Γ σε χίλια (1000) ευρώ
Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πρά−

σινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Ειδικός Φορέας 
Δασών» και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη 
και προστασία των δασών και κατά προτεραιότητα για 
την λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων και 
του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Άρθρο 9
Εποπτεία − Έλεγχος

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης από−
φασης οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες 
διασφαλίζουν με τους ελέγχους που διενεργούν ότι 
τηρούνται οι υποχρεώσεις των δασικών φυτωρίων του 
άρθρου 5.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Φυτώρια που λειτουργούν νόμιμα πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης συνεχίζουν τη λειτουρ−
γία τους για μια διετία από την έκδοση της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οφεί−
λουν να λάβουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
του άρθρου 51 του Ν.δ. 86/1969, άδεια.

Άρθρο 11
Ποινικές κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης απόφα−
σης τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο 
άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης καταργείται η αριθμ. 60308/224/18−1−1995 
απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 58).

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αριθμ. 5562/128682 (5)
Τροποποίηση των άρθρων 2 και 13 της με αριθμ. πρωτ. 

266355/11−2−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

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

β) Τις παρ 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
EURATOM» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νό−
μου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄38).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα»

γ) Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου»

δ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/21−10−2005)

ε) Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου

στ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15−6−2011) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών»

στ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 
1782/03

ζ) Καν (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου»

η) ΚΑΝ(ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

3. Tο Π.δ. αριθμ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄ 174) «Οργανισμός 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Την με αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ Β΄ 2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Μάρκο Μπόλαρη»

5. Την αριθμ. 266355/11−2−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

6. Την έκθεση της Μόνιμης Ελληνικής αντιπροσωπείας 
της 118ης Σύσκεψης της Διαχειριστικής Επιτροπής που 
έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 30−10−2015.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. α. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 

266355/11−2−2009 κοινής υπουργικής απόφασης αντικα−
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η διάρκεια της εθνι−
κής στρατηγικής καθορίζεται σε οκτώ έτη (2009−2016)»

β. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Δενδρωδών Καλλιερ−
γειών, Ελαίας και Αμπέλου και Κηπευτικών, Ανθοκομίας 
Καλλωπιστικών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 
και Εναλλακτικών Καλλιεργειών της Διεύθυνσης Συστη−
μάτων Καλλιέργειας:

α. ελέγχουν και αξιολογούν τις σχετικές αιτήσεις των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανώσεων Παρα−
γωγών που είναι αναγνωρισμένες για προϊόντα αρμοδιό−
τητάς τους, και συντάσσουν εισηγητική έκθεση ελέγχου

β. ελέγχουν και αξιολογούν τις αιτήσεις επιχειρησι−
ακών ταμείων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της 
παρούσας απόφασης που αφορούν Οργανώσεις Πα−

ραγωγών που είναι αναγνωρισμένες για προϊόντα αρ−
μοδιότητάς τους,

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίνονται ή 
απορρίπτονται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο 
διοικητικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται 
πενταμελής επιτροπή στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑ 
και Τ η οποία αποτελείται από:

− τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυ−
τικής Παραγωγής, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

− τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλ−
λιέργειας με τον αναπληρωτή του,

− τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής με 
τον αναπληρωτή του,

− τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυτογενετικών 
Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών με τον αναπληρωτή του,

− τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυ−
τικής Παραγωγής με τον αναπληρωτή του.

Εισηγητές στην επιτροπή είναι οι προϊστάμενοι των 
Δενδρωδών Καλλιεργειών, Ελαίας και Αμπέλου και Κη−
πευτικών, Ανθοκομίας Καλλωπιστικών Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών.

Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
αρτιότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τη συ−
νοχή τους με τους στόχους της εθνικής στρατηγικής 
καθώς και την εισηγητική έκθεση ελέγχου και γνωμο−
δοτεί για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση της Δ/
νσης Συστημάτων Καλλιέργειας να συνεπικουρείται από 
υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ συγκεκριμένων ειδικοτήτων των 
οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις επιχειρησιακών ταμείων της παραγράφου 
5 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης που αφορούν 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν τροποποιού−
νται για το επόμενο έτος εγκρίνονται ή απορρίπτονται 
με απόφαση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.

6. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ 
κοινοποιεί τις αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και ταμείων στις αρ−
μόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες στη 
συνέχεια κοινοποιούν τις προαναφερθείσες αποφάσεις 
στις ΟΠ/ΕΟΠ αρμοδιότητάς τους εντός των προθεσμιών 
που προβλέπονται στο άρθρο 64 του Καν. (ΕΕ) 543/2011».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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