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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   593/49825 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 238/19130/11−2−2014 απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής 
πώλησης ακατέργαστου καπνού» (Β΄380/18−2−2014) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Toυ άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4015/2011 «Θεσμικό 

πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλ−
λογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του 
αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κρά−
τους» (Α΄210). 

β) 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» (Α΄280).

γ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παρ. 1 τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (Α΄70), κα−
θώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄101).

δ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και 
άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ 
L 347, 20−12−2013, σ. 671). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2095/2005 της Επιτροπής, 
της 20ης Δεκεμβρίου 2005, «για τη θέσπιση των λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση 
στοιχείων στον τομέα του καπνού» (ΕΕ L 335, 21−12−2005, 
σ. 6), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄153).

5. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄152).

6. Την αριθμ. Υ435/3−4−2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφι−
λου Λεονταρίδη» (Β΄831/3−4−2014).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της 

αριθμ. 238/19130/11−2−2014 απόφασης 

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 238/19130/11−2−2014 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων 
μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού» (Β΄380/
18−2−2014) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης, προκειμένου 
να συνάπτουν συμβάσεις, υποχρεούνται να εγγράφο−
νται στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων 
Εφοδίων και Εισροών από την έναρξη λειτουργίας αυ−
τού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του 
ν. 3955/2011 (Α΄89), όπως ισχύει».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖHΔΑΚΗΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

     Στην υπ’ αριθμ. 14587/ 15.4.2014 (Β΄ 938) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, με αντικείμενο τον «Ορισμό 
αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περι−
φέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον 
πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απο−
γραφή», στη σελ. 14102 στο 16ο στοιχείο διορθώνεται: 

από το εσφαλμένο: «Δημοτική Ενότητα Ηλείας» 
στο ορθό: «Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» 
καθώς και στη σελ. 14103 ο αριθμός στη στήλη «Δη−

μοτικοί Σύμβουλοι» της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων 
διορθώνεται ο αριθμός:

από το εσφαλμένο: «3» 
στο ορθό: «4» 
και στην ίδια σελ. και στην ίδια στήλη της Δημοτικής 

Ενότητας Φαιάκων διορθώνεται ο αριθμός: 
από το εσφαλμένο:«4» 
στο ορθό: «3» 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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