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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 3122.1/4331/8/10−
2−2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 441/Β΄/24−02−2014. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 275/40611 (1)
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας έτους 2014 για 

τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενί−
σχυσης 2014. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−

γού» (ΦΕΚ Α΄ 47).
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 και το άρθρο 14 

παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 262346/ΦΕΚ 325Β΄/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «περί συμπληρωματικών μέτρων 
και διαδικασιών εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β΄ 325)», 
όπως τροποποιημένη ισχύει.

3. Τις διατάξεις των Κανονισμών:
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) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003». 

β) Το άρθρο 12 του υπ. αριθμ. 1120/2009 της Επιτροπής 
(L 316/2.12.2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου σχετικά 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». 

γ) Αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (L347/20.12.2013) σχετικά με τη θέσπι−
ση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποί−
ηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, 
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.

4. Την υπ’ αριθμ. 28753/11.03.2014 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανι−
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

5 Το γεγονός ότι το 2014 είναι μεταβατικό έτος, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι γεωργοί θα πρέπει να προετοιμα−
στούν για την πλήρη υλοποίηση της μεταρρύθμισης της 
ΚΓΠ από το 2015, για την εφαρμογή της οποίας ακόμα 
δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις, 

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

Άρθρο 1

Για το έτος 2014, λόγω της τροποποίησης του ΚΑΝ 
(ΕΚ) 73/2009 και της εφαρμογής των μεταβατικών δια−
τάξεων για το έτος 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013, 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της παρ. 4 του 
άρθρου 14 της ΚΥΑ 262346/ΦΕΚ 325 Β΄/2010 των αιτή−
σεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από 
τους γεωργούς έως την 15η Μαΐου 2014.
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Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

      Στην αριθμ. 3122.1/4331/8/10−2−2014 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 441/Β΄/24−02−2014 και αφορά στην ανάκληση 
γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των 
A.N. 378/68 και Ν. 27/75, Ν. 814/78, Ν. 2234/94, Ν. 3752/09, 
Ν. 4150/13 της εταιρείας «ALPHA MARE SHIPPING CO.» 
με έδρα τα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, «στη σελίδα 5529 του ΦΕΚ 
441/Β/24−02−2014, στην Β΄  στήλη, στον στίχο 37 εκ των 
άνω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «της ανωτέρω παράβασης ήτοι από 
την 17−114−2013.».

Στο ορθό: «της ανωτέρω παράβασης ήτοι από την 
17−11−2013.».

  (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)  
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