
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την 
κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

2 Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

3 Τροποποίηση της αριθμ. 1012/21063/18-02-2016 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαί-
ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 
2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη 
διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις 
για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β΄485).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20317 (1)
 Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την 
κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195Α΄) και ειδικότερα το άρ-

θρο 9.

2) Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΦΕΚ Α΄ 184)30-12-2015 με τον τίτλο «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργεί-
ων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε», όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.  4366/2016 
(ΦΕΚ 18Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 9 «Παράταση του 
Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” έως 31.12.2016».

3) Το άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.δ. 63/2005-
ΦΕΚ Α΄ 98).

4) Την αριθμ. 62637/20-12-2004 (ΦΕΚ 1908/Β΄/
23-12-2004) κοινή απόφαση για τη συγκρότηση Επιτρο-
πής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης για την κατάρτιση, παρακολούθηση 
και υλοποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», όπως 
ανασυγκροτήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 49269/1-11-2006
(Β΄ 1708), 65801/15-5-2007 (ΥΟΔΔ 216), 58373/17-10-2007
(Β΄ 2045), 8035/9-2-2009 (Β΄ 268), 74102/29-3-2010, 
(ΥΟΔΔ 115), 39388/16-10-2012 (ΦΕΚ 2907/Β΄/30-10-2012)
40926/14-10-2013 (ΦΕΚ 2658/Β΄/18-10-2013), 43885/
12-11-2014 (ΦΕΚ 3146/Β/24-11-2014) αποφάσεις.

5) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116Β΄/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

6) Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄/22-9-15) «Ανασύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων».

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε την παραπάνω επιτροπή στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 
οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των Υπουρ-
γείων ως ακολούθως:

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Κουρουμπλής του Ελευθερίου, 
Υπουργός Εσωτερικών και Δ.Α.

Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Πουλάκης του Ομήρου, 
Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού:
Μέλος: Ηλίας Ξανθάκος του Κωνσταντίνου, Γενικός 

Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

Αναπληρωτής: Γεώργιος Λογοθέτης του Νικολάου, 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 
Μέλος: Γεώργιος Δέδες του Αθανασίου, Γενικός Γραμ-

ματέας Υποδομών. 
Αναπληρωτής: Γεώργιος Μουτεβελής του Νέστορα, συ-

νεργάτης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Μέλος: Χριστίνα Μπαριτάκη του Γεωργίου, Γ.Γ.ΥΠΕΝ.
Αναπληρωτής: Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου, Γ.Γ. 

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης: 
Μέλος: Αντρέας Νεφελούδης του Παύλου, Γενικός 

Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναπληρωτής: Γεωργία Ακούλογλου του Αναστασίου, 
στέλεχος Σ.Ε.Π.Ε., συνεργάτρια Γεν. Γραμματέα.

Υπουργείο Υγείας:
Μέλος: Πέτρος Γιαννουλάτος του Γεωργίου, Γενικός 

Γραμματέας Υπουργείου Υγείας.
Αναπληρωτής: Σταμάτης Βαρδαρός του Ιωάννη, Ανα-

πληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
Μέλος: Νίκος Αντώνογλου του Γεωργίου, Γενικός Γραμ-

ματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναπληρωτής: Ελένη Ματθιουδάκη του Πολύβιου, 

Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ.
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων:
Μέλος: Ιωάννης Παντής του Διονυσίου, Γενικός Γραμμα-

τέας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναπληρωτής: Ευμορφία Φλώρου του Ευθυμίου, Ανα-

πληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/νσης κτιριακής 
και υλικοτεχνικής υποδομής.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
Μέλος: Μαρία Βλαζάκη του Μάρκου, Γενική Γραμμα-

τέας ΥΠΠΟΑ.
Αναπληρωτής: Ιούλιος Συναδινός του Ελευθερίου, Γε-

νικός Γραμματέας Αθλητισμού.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 
Μέλος: Ιωάννης Θεοτοκάς του Νικολάου, Γενικός Γραμ-

ματέας ΥΝΑΝΠ. 
Αναπληρωτής: Χρήστος Λαμπρίδης του Δημητρίου, 

Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

2. Το αντικείμενο του έργου της Επιτροπής καθορίζεται 
στο άρθρο 9 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195Α΄).

3. Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζουμε τον εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ολομέλεια ή και με μόνη 
τη συμμετοχή των Υπουργών, Εσωτερικών, και Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (αρθρ. 5, παρ. 3 του 
Ν. 3345/2005).

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Ανασυγκρότησης Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  Εργασίας, Κοινωνικής
Παιδείας, Έρευνας και Ασφάλισης και 
Θρησκευμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Περιβάλλοντος και  Υποδομών, Μεταφορών και
Ενέργειας Δικτύων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/16/οικ. 16336 (2)
Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 15 παρ. 3 του Π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) «Κω-

δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμε-
νης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» όπως ισχύει.

β) Του Π.δ. 1/2008 (Α΄ 1) «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

γ) Του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α) του Ν. 3966/2011 
(Α΄ 118) «θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

δ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

ε) Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

στ) Της υπ’ αριθμ. Υ5/27.1.2015 (Β΄ 204) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Της υπ’ αριθμ. Υ21/6.10.2015 (Β΄ 2144) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
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θ) Της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/
1-7-2015 (Β΄ 1456) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κα-
θορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

ι) Της υπ' αριθμ. 4114/26-05-2016 πράξης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (υπ' αριθμ. 05/26-05-2016 
πρακτικό) με θέμα «Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης 
της ΕΣΔΔΑ», το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά 
για τη σύσταση των αναφερομένων στο διατακτικό της 
παρούσας τμημάτων εξειδίκευσης,

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

Ορίζουμε τη σύσταση και λειτουργία τμημάτων εξει-
δίκευσης, επιπλέον των τμημάτων που συστάθηκαν με 
την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ. 21909/1-7-2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1456), ως εξής:
Τμήμα 
Εξειδίκευσης Σκοπός

Τμήμα 
Συμβούλων 
και 
Γραμματέων 
Επικοινωνίας

Η δημιουργία εξειδικευμένων 
στελεχών Επικοινωνίας 
επιφορτισμένων με την προβολή 
της Ελλάδας στο εξωτερικό και την 
ανάδειξη του προσώπου της χώρας.

Τμήμα 
Ψηφιακής 
Πολιτικής

Η δημιουργία στελεχών 
εξειδικευμένων στην Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στην υποστήριξη της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και στην Εφαρμογή 
ψηφιακών Πολιτικών στη Δημόσια 
Διοίκηση.

Τμήμα 
Πολιτιστικής 
Διοίκησης

Η δημιουργία εξειδικευμένων 
στελεχών σε θέματα πολιτισμού και 
εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών πολιτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2975/68931 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 1012/21063/18-02-2016 

απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαί-

ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο-

γή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) 

αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά 

με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυ-

τεύσεις για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β΄485).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-

λευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες 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 Υπουρ-
γείου Αγροτικής 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) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) 

«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε-
λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη 
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της 
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊ-
όντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπε-
λοοινικό τομέα», όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) με αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου», 

δ) (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 
της Επιτροπής (ΕΕ L93/09.04.2015) «για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον αφορά το κα-
θεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων. 

ε) (Ε.Ε) αριθ. 2015/561 Εκτελεστικός κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ L 93/09.04.2015) «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον 
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

3) Την αριθ. 6208/142241/18-12-2015 Υ.Α. «Θέσπι-
ση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) 
αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη 
διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το 
έτος 2016» (Β΄ 2833)

4) Το υπ’ αριθ. 73/23-09-2015 Προεδρικό διάταγμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/116/
23-09-2015).

5) Την αριθ. Υ 26/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού Αλέξιου Τσίπρα (ΦΕΚ Β΄ 2144/2015) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθμ. 1012/21063/18-02-2016 

απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπλη-
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 
2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β΄485) αντικα-
θιστώντας τα άρθρα 7, 10 και 11 ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

1) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση 
αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ-
λου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου 
έως και την 15η Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι απο-
δεκτή όταν σ' αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του 
κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολο-
γητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η 
αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα 
κριτήρια αυτά.

2) Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το 
μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για 
την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι 
τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης.

Κάθε αγροτεμάχιο καταγεγραμμένο στην αίτηση του 
παραγωγού βαθμολογείται ξεχωριστά.

Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση κάθε αγροτεμαχίου για 
τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) 
στρέμμα.

3) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στους απα-
ραίτητους διοικητικούς ή και επιτόπιους έλεγχους των 
εν λόγω αιτήσεων και τις οριστικοποιούν το αργότερο 
έως την 15η Ιουλίου 2016.

4) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων το 
αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έρ-
γων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει ηλεκτρονικά 
τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους 
της μη επιλεξιμότητάς τους εντός χρονικού διαστήματος 
5 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αί-
τησης του παραγωγού από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

5) Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω ηλεκτρο-
νική ενημέρωση κατά το άρθρο 9 παρ. 2.

Άρθρο 10
Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και 
των εκτάσεων

1. Ο ενδιαφερόμενος για χορήγηση άδειας φύτευσης 
δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την 
απόρριψη της αίτησης του (άρθρο 7 παρ. 4 της παρούσας) 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 στην οικεία Διεύθυνση Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1 
η τριμελής επιτροπή, η οποία περιγράφεται στην παρ. 2 
του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το αργότερο 
έως τις 25 Ιουλίου 2016 για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό 
με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της 
ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες 
και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

3. Στη συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, οριστικοποιεί εκ 
νέου την αίτηση για κάθε αποδεκτή ένσταση.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

1) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμο-
ποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε 
υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύ-
θυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε 
επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή 
ένσταση του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζο-
νται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013. Η ως άνω διοικητική κύρω-
ση επιβάλλεται από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2.

2) Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός 
χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης κα-
ταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 
προτεραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει 
βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη 
εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 
1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ-
πονται στο άρθρο 5 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής από τις αρχές της παρ. 4 
του άρθρου 2.

3) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται 
άδειας νέας φύτευσης για αγροτεμάχιο, το οποίο σύμ-
φωνα με το Αμπελουργικό Μητρώο, αποτυπώνεται πάνω 
σε ήδη φυτεμένο τεμάχιο με οινοποιήσιμη ποικιλία, η 
αίτηση του για το αγροτεμάχιο αυτό απορρίπτεται κατά 
τον διοικητικό έλεγχο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα 
του ελέγχου για τη νομιμότητα φύτευσής του.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1012/21063/18-02-2016 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 
2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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