
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκμίσθωση του παχυντικού τομέα του Υδροβιο-
λογικού Σταθμού Άρτας.

2 Αναγνώριση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσι-
ών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών.

3 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών στα 
πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

4 Τροποποίηση της 609/16822/14-02-2017 υπουρ-
γικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (Ε.Κ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 
2015/560 και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη 
διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις. 
(ΦΕΚ 600 Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 683/118379 (1)
Εκμίσθωση του παχυντικού τομέα του Υδροβιο-

λογικού Σταθμού Άρτας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 8 του άρθρου 50 του ν. 2538/1997 

(Α’ 242),
β. του ν. 4282/2014 (Α’ 182),
γ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής….» (Α’ 114),

δ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

ε. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’ 160),

στ. της Δ6Α1104503ΕΞ2011/21-07-2011 κοινής από-
φασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Έναρξη 
λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιου-
σίας» (Β’ 1670),

ζ. της ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696),

η. της 2429/119958/06-09-2018 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιο-
ρίδου» (Β’ 3901).

2. Την ΕΦ 1517/13.3.1976 απόφαση του Νομάρχη 
Άρτας, με την οποία παραχωρήθηκε, κατά χρήση, στο 
Υπουργείο Γεωργίας η έκταση των λεκανών του Υδρο-
βιολογικού Σταθμού Άρτας, εμβαδού 1.500 περίπου 
στρεμμάτων (ΑΒΚ 319 δημόσιο ακίνητο Άρτας).

3. Την 88761/2854/13-10-2015 απόφαση ανανέωσης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υδροβιολογικού 
Σταθμού Άρτας.

4. Την αριθμ. 841/97449/10-08-2018 πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του παχυ-
ντικού τομέα του Υδροβιολογικού Σταθμού Άρτας (ΑΔΑ: 
6ΔΛ14653ΠΓ-Γ8Ε).

5. Την αριθμ.1211/138534/12-10-2018 αίτηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος της εταιρείας «KOLIOS ZOIS GROUP 
OF COMPANIES A.E.» με συνημμένη μελέτη σκοπιμό-
τητας, η οποία αξιολογήθηκε από την επιτροπή, που 
συστάθηκε με την 1085/123675/16-10-2018 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

6. Το από 19-10-2018 πρακτικό της επιτροπής που συ-
γκροτήθηκε με την 1085/123675/16-10-2018 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

7. Την αριθμ. 1245/143597/22-10-2018 ανακοίνωση 
της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών για την ανάδειξη 
του επικρατούντος φορέα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την αριθμ. 62/9078/17-01-2019 πρόταση της Διεύ-
θυνσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την αριθμ. 595/163741/26-11-2018 εισήγηση του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
το αριθμ. 324/159220/21-11-2018 έγγραφο Διεύθυνσης 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβά-
σεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της εκμίσθωσης στο φορέα «KOLIOS 
ZOIS GROUP OF COMPANΙΕS Α.Ε.» του παχυντικού το-
μέα του Υδροβιολογικού Σταθμού Άρτας, με σκοπό 
τη δημιουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Το μίσθιο 
αποτελείται από δύο υδροστάσια συνολικής έκτασης 
1.157,6 στρεμμάτων, [με συνολική υδάτινη έκταση 
1.148,8 στρεμμάτων (554,5 και 594,3 στρεμμάτων, αντί-
στοιχα)], καθώς και συνοδευτική χερσαία έκταση 1.845 
m2, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώην 
Υπουργείου Γεωργίας για την κατασκευή ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ.

2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, 
με δυνατότητα αναμίσθωσης, μετά από αίτηση του φο-
ρέα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει, αφενός μεν, 
ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης μίσθωσης, της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης και οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασκού-
μενη δραστηριότητα, αφετέρου δε ότι αναβαθμίστηκε, 
στα πλαίσια της αρχικής μίσθωσης, συνολικά ο χώρος, 
αξιοποιήθηκαν οι λεκάνες πάχυνσης και μειώθηκαν τα 
λειτουργικά έξοδα του Υδροβιολογικού Σταθμού.

3. Η σύμβαση μίσθωσης, μεταξύ του νόμιμου εκπρο-
σώπου του φορέα (εφεξής μισθωτής) και του Ελληνικού 
Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα 
υπογραφεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας. Ο μισθωτής υποχρεούται, για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίσει, πριν την υπο-
γραφή της, εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα 
ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κρά-
τος-μέλος της Ε.Ε., ποσού ίσου με δύο ετήσια μισθώμα-
τα, η οποία θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά τη λήξη 
της μίσθωσης και εφόσον τηρήσει τους όρους της. Εάν 
η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης παρέλ-
θει άπρακτη με υπαιτιότητα του μισθωτή, η παρούσα 
ανακαλείται. Δαπάνες που αφορούν την υπογραφή της 
σύμβασης μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή.

4. Μετά την έκδοση της παρούσας ο μισθωτής υπο-
χρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182 Α’).

5. Σε περίπτωση που η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
της μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν εκδοθεί εντός δύο 
(2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας από υπαιτι-
ότητα του μισθωτή, η εν λόγω απόφαση ανακαλείται και 
η σύμβαση μίσθωσης λύεται, αζημίως, για το Ελληνικό 

Δημόσιο. Σε περίπτωση που η παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή, 
αλλά σε διαδικαστικά θέματα της διοίκησης, που αφο-
ρούν στην αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η 
παρούσα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αδειοδότησης.

6. Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προ-
βλεπόμενες εργασίες και εγκαταστάσεις και να θέσει τη 
μονάδα σε λειτουργία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 
τοις εκατό (50%), μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από 
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) έτη. Σε αντίθετη περί-
πτωση, η παρούσα ανακαλείται.

7. Το μίσθωμα ορίζεται σε 5.000 ευρώ ετησίως και είναι 
σταθερό για τα πέντε (5) έτη της μίσθωσης. Εφόσον ο 
φορέας ζητήσει την αναμίσθωση τότε το ετήσιο μίσθωμα 
δύναται να αναπροσαρμοσθεί στη σχετική απόφαση 
αναμίσθωσης.

8. Η υποχρέωση καταβολής του ετησίου μισθώματος 
γεννάται από τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί εντός 
τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση ενός έτους από 
τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
και για κάθε επόμενο έτος το μίσθωμα θα καταβάλλεται 
εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του πρώτου 
έτους της σύμβασης μίσθωσης. Τα μισθώματα θα κατα-
βάλλονται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, μείζονα 
κατηγορία 15 «Λοιπά τρέχοντα έσοδα», αναλυτικός λο-
γαριασμός 1530289001 «Λοιπά μισθώματα γης».

9. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

10. Όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν, καθώς και η λειτουργία της μονάδας 
θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
περιοχή και τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντός 
της, καθώς και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης της μονάδας, η οποία θα συνάδει με την εκά-
στοτε ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του Υδροβιολογικού Σταθμού Άρτας, οι 
δε απαιτούμενες, κατά την κείμενη νομοθεσία, άδειες 
θα εκδοθούν με επιμέλεια του μισθωτή.

11. Ο μισθωτής θα φροντίσει για την εξασφάλιση της 
υδροδότησης και αποστράγγισης των εκμισθούμενων 
λεκανών που περιλαμβάνονται στο μίσθιο. Όλες οι εγκα-
ταστάσεις και τα έργα που βρίσκονται ή θα κατασκευα-
στούν, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, στην εκμισθούμενη 
έκταση, ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί σε καλή κατάσταση 
το μίσθιο και να προβαίνει στις αναγκαίες για το λόγο αυτό 
επισκευές. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που βρίσκο-
νται ή θα κατασκευαστούν, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, 
στην εκμισθούμενη έκταση θα παραδοθούν στο Ελληνικό 
Δημόσιο σε άριστη κατάσταση μετά την λήξη ή την με 
οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της σύμβασης μίσθωσης.

12. Η εγκατάσταση και η λειτουργία της μονάδας δεν 
πρέπει να παρεμποδίζει ή να παρενοχλεί, με οποιοδήπο-
τε τρόπο, τη λειτουργία του Υδροβιολογικού Σταθμού, 
ενώ δεν εγείρει καμία απαίτηση από τον Υδροβιολογικό 
Σταθμό, όπως απαίτηση ιχθυδίων για πάχυνση, πέραν της 
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προβλεπόμενης δωρεάν χορήγησης γόνου, σύμφωνα με 
την αριθμ. 399/34070/28-06-2016 (ΑΔΑ:7ΕΞΝ4653ΠΓ-
6Δ7) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Τυχόν συνεργασία με τον Σταθμό δύ-
ναται να πραγματοποιείται αφού εγκριθεί από τη Γενική 
Διεύθυνση Αλιείας και εφόσον είναι προς το συμφέρον 
και των δύο μερών. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμ-
μορφώνεται με τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης Αλιείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
συνύπαρξη της μονάδας με τον Υδροβιολογικό Σταθμό.

13. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο 
στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 
να διευκολύνει τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της.

14. Η σύμβαση μίσθωσης λύεται και στις περιπτώσεις:
α) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή του 

μισθώματος μεγαλύτερης των δύο ετών.
β) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς στην ευρύτερη 

θέση εγκατάστασης της μονάδας, όπως αυτή διαπι-
στώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4014/2011.

γ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α’ 190).

δ) Ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4282/2014.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

 Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ.172/121762 (2)
Αναγνώριση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρε-

σιών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1α του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 

«Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

γ) Του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών 
και εκδοροσφαγέων» (Α’ 111).

2. α) του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

β) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

γ) Την 2428/119952/2018 (Β’ 3936) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλειο Κόκκαλη».

3.α) Του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

4. α) Το αριθμ. 35/25-06-2018, αίτημα της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΑΙΧ,.προς την 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Το αριθμ. 1237/90188/21-03-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δη-
μόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία συμφωνεί ως 
προς την αναγνώριση του περιεχομένου των σπουδών 
της ως άνω σχολής, ότι είναι αντίστοιχο με εκείνο που 
προβλέπεται για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Το από 02/04/2019 ενημερωτικό-εισηγητικό σημεί-
ωμα της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6.ιβ) Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ιγ) Το κεφάλαιο Ε’ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’), «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

ιδ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων…..».

ιε) Την 178761/Γ2 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των(ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ιζ) Την 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” 
και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς/Διοικητι-
κό….και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με την 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 3525/Β’/2018) «Τροποποίηση της 
40023/Υ1/12-03-2018 (Β’ 867) υπουργικής απόφασης».

ιη) Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018) 
«Αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», αποφασίζουμε:
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ΑΡΘΡΟ MONO
1. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυ-

μία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ-ΜΑΙΧ και διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, 
η οποία εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, στην περιοχή Αλ-
σύλιο Αγροκηπίου και δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης κρεοπωλών, 
αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη των Σχολών Επαγγελμάτων 
Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για το επάγγελμα του κρεοπώλη (π.δ. 126/2000).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Θρησκευμάτων και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 120/123562 (3)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών 

στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 

28.06.2014). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παρο-

χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο-
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320), 
όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-
τάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).

2. Το άρθρο 1, παράγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ  34  Α’), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α’), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α’), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 και το άρθρο 
19 του ν. 2367/1995, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α’/1979) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων».

4. Το άρθρο 62 παράγρ.  2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (ΦΕΚ 138/Α’/15-09-2017).

7. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α’/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

8. Τον ν. 4384/2016, άρθρα 18, 19 και 20 (ΦΕΚ 78 Α’),
9. Το άρθρο 53 του Αλιευτικού Κώδικα 420/1970, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει με βάση το οποίο γίνεται η 
αξιολόγηση της εκμετάλλευσης και το οποίο καθορίζει 
την διάρκεια του αλιευτικού έτους από την 1 Μαρτίου 
έως τέλος Φεβρουαρίου.

10. Το άρθρο 10 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156 Α’).
11. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’).

12. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α’) περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α’), το 
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α’) και το άρθρο 
29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α’).

13. Την 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργί-
ας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πλη-
ρωμής από 1-9-2002» (ΦΕΚ 1042/Β’/2002).

14. Την 282966/09-07-2007 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού δι-
αδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α’/2007).

15. Το άρθρο 11, σημείο 2.4 της 282966/09-07-2007 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του 
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσω-
πικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (ΦΕΚ 684/Β’/2011).

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχε-
τικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα 
της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 
28.06.2014).

17. Την αριθμ. 2015/C217/01 ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την 
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας».

18. Την ανάγκη στήριξης των Αλιευτικών Συνεται-
ρισμών και των ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) 
μισθωτών δημοσίων ιχθυοτροφείων της Επικράτειας οι 
οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν κατά το έτος 2017.

19. Τα αριθμ. 335/49951/της 21/03/2019 και 181/30459 
της 25/02/2019 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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20. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» 
στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για 
την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με 
το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.

21. Το γεγονός ότι για την τριετία 2017-2019 δεν έχουν 
χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της 
Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

22. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 200.000 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2019, η οποία θα καλυ-
φθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ε.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΕ 2390901002 
«οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε 
νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον 
ΕΛΕΓΕΠ.

23. Την 2/29273/12-04-2019 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 
1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού 
έτους 2019.

24. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γο Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

25. Την 11401/84559/18.04.2019 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης ύψους 200.000 ευρώ της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
40378 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ 
ΨΒΗΛ4653ΠΓ-ΔΒΥ).

26. Την αριθμ. Κ.Ε.Μ.Κ.Ε οικ.35909ΕΞ2019 της 
09/04/2019 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου 
Οικονομικών.

27. Την αριθμ. 382/95049/02.05.2019 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 
24, παράγρ. 5, περιπτ. ε’ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, 
επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής από-
φασης, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.

ΑΡΘΡΟ 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί της Επικράτειας 
και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μισθώνουν 
δημόσια ιχθυοτροφεία, και οι οποίοι υπέστησαν σοβα-
ρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω 
αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το 
αλιευτικό έτος 2017-2018.

ΑΡΘΡΟ 3
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν.(ΕΕ) 717/2014. 
Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 2 και 3 του Kαν. 717/2014, 
στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
σε ένα ή περισσότερους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Καν. 1407/2013 ή/και στον τομέα της πρω-
τογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1408/2013, ο εν λόγω κανο-
νισμός ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος 
μέλος διασφαλίζει με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
ή τη διάκριση του κόστους ότι για τις άλλες δραστηριότητες 
δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού (Καν.717/2014).

ΑΡΘΡΟ 4
Ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) με την παρούσα απόφαση ορίζονται 
οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα) που μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότη-
τες της Επικράτειας και είναι ενεργοί κατά το 2019.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) καθορίζεται:

α) σε 30.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή 
ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που υπέστη ζημία 
μεγαλύτερη από το 30% και πλέον της αξίας παραγωγής 
για το αλιευτικό έτος 2017-2018,

β) σε 20.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή 
ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που υπέστη ζημία 
μεγαλύτερη από 20% και μέχρι 29,99% της αξίας παρα-
γωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018,

γ) σε 10.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή 
ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που υπέστη ζημία 
μεγαλύτερη από 10% και μέχρι 19,99% της αξίας παρα-
γωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018.

3. Το ποσοστό της ζημίας για το αλιευτικό έτος 2017-
2018 υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποτε-
λεσμάτων της αξίας παραγωγής των τριών προηγουμέ-
νων αλιευτικών ετών και βεβαιώνεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρί-
σκεται η έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού. Η σχετική 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Ενότητας εγκρίνεται από 
την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημα-
σίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπερι-
λαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, 
δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 και 5 του 
Καν.717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

5. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημα-
σίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιερ-
γειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, 
δεν δύναται, σύμφωνα με το αρθρ. 3, παρ. 3 και 5, να 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).

6. Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι Αλιευτικοί Συνεται-
ρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή επιχεί-
ρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, οι οποίοι 
μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 30.000 €.

7. Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι Αλιευτικοί Συνεται-
ρισμοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 
18, 19 και 20 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α’).

8. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων 
σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του 
Καν.717/2014.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμο-
γή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕ-
ΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος 
του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργι-
κού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογα-
ριασμούς» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ.201-οικ.
έτους 2019 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Για το έτος 2019 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα 
της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 6
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της πληρωμής 
είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενημερώνει 
σύμφωνα με το αρθ. 6, παρ. 1 του Καν.717/2014 γραπτώς 

τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) για το 
ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 717/2014 κα-
θώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με 
παραπομπή στον κανονισμό και τα στοιχεία δημοσίευ-
σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της έγκρισης της πληρωμής, η Γενική Διεύ-
θυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων εκδίδει την απόφαση έγκρισης πληρωμής για 
κάθε επιλέξιμο δικαιούχο με το ποσό ενίσχυσης μετά την 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων καθώς και το συ-
γκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους. Για την πληρωμή των δικαιούχων η Γενική 
Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοι-
κητικού της ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

3. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας του Καν. 
717/2014 στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούνται 
βάσει του άρθ. 6, παρ. 1 του Καν.717/2014 στην υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσ-
σονος σημασίας έλαβαν βάσει του παρόντος κανονισμού 
ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
ή από άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις κατά τα δύο προη-
γούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον οικονομικό έτος 
προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά τα 
τελευταία τρία οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ποσό 
που ορίζεται στο άρθ. 4 της κοινής υπουργικής απόφαση. 
Επίσης ο δικαιούχος - επιχείρηση υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση για συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς 
και τις βεβαιώσεις εγγραφής και ενημερότητας Μητρώου 
Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φο-
ρέων, εφόσον πρόκειται για Αγροτικό - Αλιευτικό Συνε-
ταιρισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της υπουργικής 
απόφασης 2062/132509 (ΦΕΚ 3938/Β’/07.12.2016).

4. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο-
χρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων τα απαραίτητα στοιχεία και πορίσματα των απαι-
τούμενων διασταυρωτικών/μηχανογραφικών ελέγχων 
από τις βάσεις δεδομένων που τηρούν προκειμένου να 
καθοριστούν οι επιλέξιμοι δικαιούχοι και το επιλέξιμο 
ποσό ενίσχυσης.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι σχετικά με άλλες ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία 
επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του Κανονισμού 
717/2014.

5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - 
Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με 
το άρθρο 11, σημείο 2.4 της 282966/09-07-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης στον έλεγχο του φακέλου πλη-
ρωμής που αποστέλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιεί-
ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο 
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πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενι-
σχύσεων.

6. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά πληρωμής:

α) Την απόφαση έγκρισης πληρωμής της Γενικής διεύ-
θυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων του άρθρου 6, παρ. 2.

β) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής διεύθυνσης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 
άρθρου 6, παρ. 2.

γ) Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού βιβλιαρίου και συ-
γκεκριμένα της πρώτης σελίδας για τη καταβολή της 
ενίσχυσης.

δ) Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 
ε) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
7. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογα-
ριασμών των δικαιούχων.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας.

9. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του Κα-
νονισμού 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας (αρμόδια υπηρεσία) φροντίζει 
για έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση 
της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαι-
ούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.3, παρ. 7 του 
Κανονισμού 717/2014.

10. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν (ΕΕ) 
717/2014 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχι-
στον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορη-
γήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

ΑΡΘΡΟ 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και για το διάστημα που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΕ) 
717/14.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ   

 Aριθμ. 1563/122374 (4)
Τροποποίηση της 609/16822/14-02-2017 υπουρ-

γικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συ-

μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 

Κανονισμών (Ε.Κ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 

2015/560 και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά με 

τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύ-

σεις. (ΦΕΚ 600 Β’). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, των παρ. 46 και 47 του 

άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδι-
κασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Τους Κανονισμούς:
α) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 

της επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνο-
δευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερ-
χομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, 
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών 
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και 
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επι-
τροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και 
(ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξου-
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», 
όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 
20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των 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 Συμβουλίου».

γ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (Ε.Ε) 
αριθμ. 2018/274 (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερ-
χομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις 
και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
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βουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την 
κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 
της Επιτροπής».

δ) Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».

3. Το π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Την 609/16822/14-02-2017 απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, 
(Ε.Ε) αριθμ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» 
(Β’ 600), όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

6. Την 2429/119958/06-09-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιο-
ρίδου» (Β’ 3901).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η 609/16822/14-02-2017 απόφαση του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, 
(Ε.Ε) αριθμ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» 
(Β’ 600), τροποποιείται ως ακολούθως:

1.1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 της 609/16822/
14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στην 
εισαγωγή των τεμαχίων της αίτησης στο Αμπελουργι-
κό Μητρώο (εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ), στους απαραίτητους 
διοικητικούς ελέγχους των εν λόγω αιτήσεων και στην 
οριστικοποίηση τους το αργότερο έως την 10η Ιουνίου.».

1.2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 της 609/16822/
14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των 
απορριπτόμενων αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, 
Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε 
κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών 
που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και ενημερώνει 
ηλεκτρονικά τους αιτούντες για την βαθμολογία.».

1.3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 της 609/16822/
14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί της 
βαθμολογίας των αγροτεμαχίων, οι αιτήσεις κατατάσσο-
νται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά οι αιτούντες για την βαθμολογία το αργό-
τερο μέχρι την 31 Ιουλίου.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η 609/16822/14-02-2017 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κα-
νονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2015/560 
και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των 
αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β’ 600).

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν 
και τις κατατεθειμένες αιτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ   
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