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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34402/Β.1221 (1)
 Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής» (ΦΕΚ 213 Α΄) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221 Α΄).

2. 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΄).

3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 
250Α/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικο−
νομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Δι−
εθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

4. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β2884 (ΦΕΚ 2471 Β/
4.12.2008) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης».

5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α/1−8−2007) 
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
(ΦΕΚ 65 Α/6−5−2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μη−
χανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομι−
σματικό Ταμείο».

7. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη−
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
148/3.9.2010).

8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου 
λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσε−
ων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσι−
ας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 1588/1.7.2011)».

9. Την υπ’ αριθμ. 53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β/30.11.2010) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυ−
λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

10. Την υπ’ αριθμ. 57048/Β.2475 (ΦΕΚ 1934Β/14.12.2010) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Συμπληρωματι−
κή κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

11. Την υπ’ αριθμ. 665/Β2630 (ΦΕΚ 5Β/10.1.2011) υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

12. Την υπ’ αριθμ. 19431/Β.919 (ΦΕΚ 745Β/5.5.2011) υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

13. Την υπ’ αριθμ. 22616/Β.1112 (ΦΕΚ 983Β/25.5.2011) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατανομή νέων 
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».
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14. Την υπ’ αριθμ. 29264/Β.1377 (ΦΕΚ 1588Β/1.7.2011) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κε−
φαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

15. Την υπ’ αριθμ. 57863/Β.2535 (ΦΕΚ 3041 Β/30.12.2011) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κε−
φαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

16. Την υπ’ αριθμ. 5844/Β.250 (ΦΕΚ 204Β/7.2.2012) υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

17. Την υπ’ αριθμ. 20252/Β.954 (ΦΕΚ 1467Β/3.5.2012) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κον−
δυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

18. Την υπ’ αριθμ. 25985/Β.1039 (ΦΕΚ 1805Β/8.6.2012) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κον−
δυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

19. Την υπ’ αριθμ. 32252/Β.1132 (ΦΕΚ 2151 Β/17.7.2012) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κε−
φαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

20. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010)4486).

21. Την υπ’ αριθμ. 0(2010) 9453/21.12.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

22. Την υπ’ αριθμ. Ο(2011) 4590/27.6.2011 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

23. Την υπ’ αριθμ. 0(2012) 673/6.2.2012 έγκριση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής.

24. Την υπ’ αριθμ. 0(2012) 4709/6.7.2012 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

25. Την υπ’ αριθμ. 2766/21.6.2010 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

26. Την υπ’ αριθμ. 104/12.11.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

27. Την υπ’ αριθμ. 114/13.12.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος

28. Την υπ’ αριθμ. 126/30.12.2010 εισήγηση του Υποδι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

29. Τις υπ’ αριθμ. 155/29.4.2011 και 156/5.5.2011 εισηγή−
σεις του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

30. Την υπ’ αριθμ. 161/13.5.2011 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

31. Την υπ’ αριθμ. 166/20.5.2011 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

32. Την υπ’ αριθμ. 2925/26.5.2011 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

33. Την υπ’ αριθμ. 256/3.2.2012 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

34. Την υπ’ αριθμ. 292/30.4.2012 εισήγηση του Υποδι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

35. Την υπ’ αριθμ. 298/5.6.2012 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

36. Τις υπ’ αριθμ. 309/23.7.2012 και 310/25.7.2012 ειση−
γήσεις του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ανακατανομή των εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 2 του 
Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με τις υπ’ αριθμ. 309/23.7.2012 και 310/25.7.2012 εισηγήσεις 
του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β/ 30.11.2010) υπουργικής απόφα−

σης σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 173803/2135 (2)

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
 2012 – 2013. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 
57, 58 και 59) και της 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/Β/18−
12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οι−
κονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 
11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31−12−1996), 294283/23−12−1997 
(ΦΕΚ 68/Β/4−2−1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β/
23−4−2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/
1−9−2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 
415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών− Οικονομικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής− Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24−12−2003).

4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 
32/Α/13−3−1983).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο−
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 
29−11−1974).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των απο−
δημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26−5−1999).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».
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9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. 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).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 189/
2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων».

13. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

14. Την αριθμ. 23111/18−6−2010 (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) κοι−
νή υπουργική απόφαση Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/2012).

16. Την υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β΄).

17. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2012) Έρευνα – Μελέτη 
που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρ−
πενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους 
πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος 
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας. – 
Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί 
των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων 
ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς 
ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύ−
χος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος 
Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που 
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση 
της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των 
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν 
λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές 
Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς 
εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα − Μάιος 2012.

18.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής 
Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας 
κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις 
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική 
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 

1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρ−
καγιών, 

2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραμα−
τοπανίδας, 

3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων ειδών 
και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη 
συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 

4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής 
ισορροπίας, 

5) την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη 
σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής 
πίεσης μετά τη φωτιά, 

6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που 
ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 

7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου 
συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.

β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής 
Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την 
πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χατζη−
νίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.

19. Το υπ’ αριθμ. 2031/18−7−2012 ενημερωτικό σημείωμα 
του τμήματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών 
και Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:

α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας 
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» 
(2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα 
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η 
Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών Θεσσαλονίκης, καθώς και τις προτάσεις των 
δασικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ,, της Κ.Σ.Ε. και της Ελ−
ληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. 

β) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά 
στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. 
σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων 
στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα 
της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.

γ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο−
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

20. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή 
κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C−167/03) λόγω 
συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

21. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής 
της υπόθεσης C−167/03.

22. Την αριθμ. 97734/4284/14.08.07 (ΦΕΚ 1657/Β΄/21.8.2007) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».

23. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγι−
ών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες.

24. Την υπ’ αριθμ. 168042/1277/30.4.2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β΄/2012) με θέμα 
«Δίωξη του αργιοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε 
περιοχές της νήσου Λήμνου», αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 

για το κυνηγετικό έτος 2012−2013 από 20 Αυγούστου 
2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι−
τρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus 
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2013.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική πε−
ρίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος 
αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θη−
ρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέ−
ρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». 
Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως 
προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 απόφαση

«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013»

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 − 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)

3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4) κατά 
ομάδα.

4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες

Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά
από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
17. *** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 – 31/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια  

1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 –10/2 Όλες

Δώδεκα (12) 
[Συνολικά 
από όλα τα είδη]

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax 

rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης 

για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2012 μέχρι και 20.1.2013 
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο 
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) 
σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ−
σης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. 
Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του 
αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα 
του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρα−
κτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των 
χοιρομητέρων αυτών. Εξαιρείται η περιοχή της Πελο−
ποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 
την 10.01.2013. 

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) 
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2012 μέχρι 
20.1.2013 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και 
σκύλου δίωξης και από 21.1.2013 μέχρι 28.2.2013 χωρίς 
σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χα−
ρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

 Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης 
για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου 
υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της 
παρούσης.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι−
όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο. 

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρού−
σα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) 
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ει−
δών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω 
εξαιρέσεις: 

α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις πα−
ρακάτω Κυριακές: 16.9.2012, 23.9.2012, 30.9.2012, 07.10.2012, 
14.10.2012, 21.10.12. και 28.10.12, 4.11.2012 και 11.11.2012.

β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της 
Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων 
(Α΄ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2012 έως 
30.11.2012 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη−Σάββατο−Κυριακή,

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 
αριθμ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 
20.08.2012 έως 14.09.2012.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας 

ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά 

μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής

1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ−
τρων από τις ακτές

1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που 
ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την 
αριθμ 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 
415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.8.  Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δα−
σικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρ−
καγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου 
της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 
Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκού−
νελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν 
διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη 
σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ 
αριθμ. 168042/1277/30.4.2012 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β΄/2012). 

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη−
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ−
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 173804/2136 (3)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους 

αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

  O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν.Δ. 86/1969 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3170/ 
2003 (ΦΕΚ 191/Α/29−7−2003).
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2. Την 25234/1637/7−4−1976 απόφαση Υπουργού Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ 640/Β/4−5−1976), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και 
23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 
18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπον−
δίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας».

3. Τις 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Το Π.Δ. 86/2012 «Περί διορισμού Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α).

6. Την υπ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» ( ΦΕΚ 2101/Β).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

8. Την αριθμ. 23111/18−6−2010 (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) κοι−
νή υπουργική απόφαση Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

9. Tη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αισθητικών Δα−
σών, Δρυμών και Θήρας, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013, 
το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνω−
ρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους, 
στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ.

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των Κυνηγετι−
κών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την 
Κυνηγετική Συνομοσπονδία σε ποσοστό 8,35% (ήτοι 
ποσό 5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από 
τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών 
τους.

3) Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό 
Σύλλογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την 
αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική 
Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώ−
ρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά 
κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπρά−
ξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεού−
ται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις 
Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεού−
νται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους 
αρμοδιότητας. 

6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί 
Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων 
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ 
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων 
της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομέ−
νων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομο−
σπονδιών και του εξοπλισμού των. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3083/83022 (4)
Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών 

πληρωμής για το σχέδιο προώθησης της κατανάλω−
σης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2012−
2013 σε εφαρμογή της αριθμ. 726/ 17829/14−2−2012 
(ΦΕΚ 610B΄/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παι−
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεις συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

β) Του άρθρου 10 και 12 της αριθμ. 726/17829/14−2−2012 
(ΦΕΚ 610B΄/2012) κοινής υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στον «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 
του Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά 
με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατα−
νάλωσης φρούτων στα σχολεία».

γ) Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135) περί 
«ρύθμιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−

νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κα−
νονισμό (ΕΚ) 13/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «περί 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 
για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργά−
νωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» και όπως ισχύει 
κάθε φορά τροποποιημένος.

β) 288/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοι−
νοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, 
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μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανά−
νας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο 
σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα 
σχολεία» και όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.

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

Άρθρο 1
Έλεγχοι

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 
της αριθμ. 726/17829/14−2−2012 (ΦΕΚ 610B΄/2012) κοινής 
υπουργικής απόφασης και διακρίνονται σε:

1. Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και 
περιλαμβάνουν έλεγχο όλων των δικαιολογητικών ως 
προς την παράδοση των προϊόντων.

2. Επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα 
στις εγκαταστάσεις του φορέα εκτέλεσης, όπου πραγ−
ματοποιούνται η τυποποίηση, η συσκευασία και η απο−
θήκευση των προϊόντων όπως ορίζεται στο παράρτημα 
V του Καν(ΕΕ) 543/2011. Ο φορέας εκτέλεσης ειδοποιεί 
τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα της απο−
στολής προϊόντων το αρμόδιο Περιφερειακό κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τη Δ/νση 
ΠΑΠ − Δενδροκηπευτικής καθώς και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

2.1 Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τους ποι−
οτικούς ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων Προ−
στασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή 
ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι μονάδες τυποποί−
ησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του φορέα εκτέ−
λεσης. Ο ποιοτικός ελεγκτής μετά από δειγματοληψία 
συντάσσει «έντυπο ελέγχου» εις τριπλούν (Υπόδειγμα 
Ι), το οποίο συνοδεύει το κάθε φορτίο. Ένα αντίγραφο 
τηρείται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. Τα υπόλοιπα αντίγραφα 
παραδίδονται στον φορέα εκτέλεσης. Το ένα εκ των 
δύο τηρείται στο αρχείο του φορέα εκτέλεσης και το 
άλλο τοποθετείται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά 
που αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την καταβολή 
της ενίσχυσης.

2.2 Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να συνοδεύει 
κάθε παρτίδα με το «δελτίο ανάλυσης υπολειμμάτων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Η ανάλυση διεξάγεται 
σε εργαστήριο ελέγχου υπολειμμάτων, διαπιστευμένο 
κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025/2005. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης.

2.3 Το κάθε φορτίο προϊόντος συνοδεύεται από το 
έντυπο ελέγχου της παραγράφου 2.1, τα αντίστοιχα 
δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων της παραγράφου 2.2. και από το σχετικό 
Δελτίο Αποστολής. 

2.4 Η μεταφορά διενεργείται από μεταφορικά μέσα 
κατάλληλα για διακίνηση οπωροκηπευτικών.

3. Συστήνεται επιτροπή ελέγχου ως ακολούθως: 
3.1 Από τον προϊστάμενο του τμήματος Πυρηνοκάρ−

πων−Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ−Δενδροκηπευτικής 
του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμή−
ματος.

3.2 Από τον προϊστάμενο του τμήματος Τυποποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης 
της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του 
ιδίου τμήματος.

3.3 Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργί−
ας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Δ/νσης 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με 
αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος.

Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια επιτόπιων 
ελέγχων οι οποίοι αφορούν στην παρακολούθηση 
της εφαρμογής της αριθμ. 726/17829/14−2−2012 (ΦΕΚ 
610B΄/2012) κοινής υπουργικής απόφασης και της πα−
ρούσας απόφασης και ειδικότερα στις περιπτώσεις 
διαπίστωσης παρατυπιών ή άλλων διαφωνιών καθώς 
επίσης των αναγκαίων ελέγχων σε τουλάχιστον δύο 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τουλάχιστον του 1% των εκ−
παιδευτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο αρ−
χείο του/των φορέα/ων εκτέλεσης, ανάλογα με ποιος 
αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Η καταβολή της ενίσχυσης στον ανάδοχο για την 
προμήθεια πρώτης ύλης, τυποποίηση, τη συσκευασία 
και τη διανομή του τελικού προϊόντος στα σχολεία, τη 
σχεδίαση /εκτύπωση και τη διανομή της αφίσας του 
ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων, καθώς και τη σχεδίαση/εκτύπωση και διανο−
μή σελιδοδεικτών και των πάνινων τσαντών, πραγμα−
τοποιείται ύστερα από σχετική αίτηση ενίσχυσης που 
υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και καλύπτει περίοδο δύο 
(2) ημερολογιακών μηνών υλοποίησης του σχεδίου. 

Συγκεκριμένα η αίτηση ενίσχυσης (Υπόδειγμα ΙΙ) συ−
νοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.1 Τιμολόγιο πώλησης του αναδόχου προς τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,− Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, 
Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων, ΑΦΜ 099019314, 
ΔΥΟ ΚΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ, για την ποσότητα και την αξία του 
προϊόντος, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη.

1.2 Τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.
1.3 Τη σχετική σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και φορέα 

εκτέλεσης.
1.4 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του 

φορέα εκτέλεσης.
1.5 Αναλυτική κατάσταση που περιλαμβάνει τα Εκπαι−

δευτικά Ιδρύματα στα οποία διανεμήθηκε το προϊόν, τον 
αριθμό των μαθητών και τις ποσότητες που διανεμήθη−
καν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

1.6 Τα έντυπα ελέγχου της παρ. 2.1 του άρθρου 1. 
(Υπόδειγμα Ι)

1.7 Τα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων της παρ. 2.2 του άρθρου 1.

1.8 Τα δελτία αποστολής φέρουν την υπογραφή και τη 
σφραγίδα του σχολείου − παραλήπτη, τον αριθμό της 
κοινής υπουργικής απόφασης, βάσει της οποίας υλοποι−
είται το εν λόγω έργο και της σχετικής διακήρυξης και 
την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δ/νση 
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου 
Πληρωμών Τρίτων».
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1.9 Πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής του προϊό−
ντος στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα Ι της αριθμ. 726/17829/14−2−2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 610/B΄/2012).

1.10 Πρωτόκολλα παράδοσης − παραλαβής αφισών, 
σελιδοδεικτών και πάνινων τσαντών στα αντίστοιχα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ. 

1.11 Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη σειρά του εκδίδει απόδειξη 
αυτοπαράδοσης για την ποσότητα του προς διανομή 

προϊόντος. Επί των τιμολογίων πώλησης επιβάλλονται 
επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί−
μενης εθνικής νομοθεσίας.

2. Η αίτηση πληρωμής, για να είναι έγκυρη, πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου 
μήνα που έπεται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διανο−
μής των προϊόντων στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κατα−
βάλλεται εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της 
ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. 
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Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022253107120012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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