
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1288
29 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 615/71694
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλα−

κτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πε−
λάγους το 2014 με προορισμό την παραγωγή παρα−
δοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 328609/
28−09−2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2117), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 187063/11−10−
2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2325) και τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 1723/117200/18−09−2014 υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2568) και των κανονισμών Καν. 
(ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, Καν. (ΕΕ) 181/2014 της Επιτροπής και του 
Καν. (ΕΕ) 178/2014 της Επιτροπής .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

1.2 του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 και το άρθρο 45 
του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237),

1.3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

1.4 του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

1.5 του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3147/03 (Α΄ 135),

1.6 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…..και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−

ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και 
το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το 
άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135),

1.7 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού 
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

1.8 την υπ’ αριθμ. 4333/58520/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1005) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Παναγιώτη Σγουρίδη,

1.9 την υπ’ αριθμ. 5033/66851/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1161) απόφα−
ση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄)»,

1.10 της υπ’ αριθμ. 50637/29−08−2000 υπουργικής από−
φασης περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρ−
θρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανι−
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ» 
(Β΄ 1104), όπως ισχύει κάθε φορά,

1.11 της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 υπουργικής από−
φασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την 
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» 
(Β΄ 2117) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 187063/
11−10−2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2325) και τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1723/117200/18−09−2014 υπουργική 
απόφαση, (ΦΕΚ Β΄/2568)

1.12 της υπ’ αριθμ. 242466/10.02.2010 υπουργικής από−
φασης (Β΄ 138), Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 
328609/28−09−2009 υπουργικής απόφασης «Συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθε−
στώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παρα−
γωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
7/3325/14−1−2015 υπουργική απόφαση. (ΦΕΚ Β΄/103).
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2. Τους Κανονισμούς:
2.1 αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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 (L78/20.3.2013),

2.2 αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
(L63/4.3.2014),

2.3 αριθμ. 178/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωρ−
γία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014).

3. Το υπ’ αριθμ. Ares(2013)3843380/19−12−2013 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου και ειδικότερα για τη διάθεση ποσού δύο εκατομμυ−
ρίων οχτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (2.866.000,00) ευρώ 
για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος για 
την παραγωγή παραδοσιακών τυριών για το έτος 2014.

4. Το υπ’ αριθμ. 70111/25−6−2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
«Στοιχεία για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης για 

την παραγωγή παραδοσιακών τυριών έτους 2014 στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους».

5. Την εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Πα−
ραγωγής και Κτηνιατρικής υπουργική απόφαση.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/
28−09−2009 υπουργικής απόφασης, όπως συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 187063/11−10−2011 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2325) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1723/ 
117200/18−09−2014 υπουργική απόφαση και ιδίως του 
άρθρου 5 και της υπ’ αριθμ. 242466/2010 υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7/3325/14−1−2015 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄/103), καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2014 
ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου 
γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παρα−
δοσιακών τυριών, ως εξής:

α) σε 42,25 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αι−
γείου γάλακτος,

β) σε 60,35 € ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις 

ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ  
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