Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.10.19 20:27:16
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

43603

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2827
19 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012
(ΦΕΚ 498 Β) κοινής υπουργικής απόφασης για
τον καθορισμό αποδοχών του ειδικού επιστημο−
νικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση
έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών
ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίη−
σης και Ελέγχων ............................................................................
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−
σταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Χίου .........
Όροι χρήσης της ένδειξης «Mastiha Spirit» ως συμπλη−
ρωματικής της επωνυμίας πώλησης α) λικέρ (ηδύ−
ποτο) ή β) αλκοολούχο ποτό...............................................
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Μαστίχα
Χίου», ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώ−
λησης λικέρ (ηδύποτο) ..............................................................
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουντοβίνα»
Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της
1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύ−
ει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και
φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ......
1η Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί κα−
θορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής και άλ−
λων διατάξεων του Μέτρου 123Β “Αύξηση της αξί−
ας των δασοκομικών προϊόντων” του Άξονα 1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) πε−
ριόδου 2007−2013» .........................................................................

Αριθμ. 2/71801/0022

(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012
(ΦΕΚ 498 Β) κοινής υπουργικής απόφασης για τον
καθορισμό αποδοχών του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης
εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστι−
κών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
1
2

3

4
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6
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978
(ΦΕΚ 232Α’), όπως τροποοιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57Α’)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄98).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 498)
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό
αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και
των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανε−
ξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων.
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5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
Β΄2105).
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/ 28.2.2012
(ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δικηγόρους των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή
Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με
έμμισθη εντολή, καταβάλλεται χρονοεπίδομα 2% επί του
βασικού μισθού της παρ.2, το οποίο χορηγείται αυτοδι−
καίως ανά διετία από την ημερομηνία εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.».
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί η ισχύουσα 2/17127/0022/
28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄).
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
την 1.11.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 30/077/2718
(2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς
αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Χίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του
ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
ν.3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α).
3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών υπ’ αριθμ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β).
5. Τo υπ’ αριθμ. 30/072/842/13−8−2012 έγγραφο της Χημι−
κής Υπηρεσίας Χίου με το οποίο διαβιβάζονται έγγραφα
των Δημοτικών Ενοτήτων, Καμποχώρων, Ιωνίας, Ομηρού−
πολης, Μαστιχοχωρίων, Αμανής και Καρδαμύλων του Νο−
μού Χίου, που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών σύκων
– αποσύκων των εν λόγω Δήμων με τις οποίες αιτούνται
την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων
της παραγωγής τους, και σύμφωνα με το οποίο τα προς
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών,
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτα−
σής τους, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δη−
μοτικών Ενοτήτων του Νομού Χίου, ως και το γεγονός
ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλ−
ληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (5)
σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Χίου, και ότι
κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγο−
νται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
7. Την από 07−09−2012 σχετική εισήγηση της Δ/νσης
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ.,
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από
τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Νο−
μού Χίου, για την περίοδο 2012−2013, επί καταβολή του
προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
ν.3563/2007 και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και
των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του
Καν. (ΕΚ) 110/2008.
II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. &
Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση
των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση
των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με
αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρ−
μόδιο Τελωνείο Χίου, η Χημική Υπηρεσία Χίου θα προβεί
στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη
σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου
ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής
αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει
του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του
Οινοπνεύματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 30/077/2715
(3)
Όροι χρήσης της ένδειξης «Mastiha Spirit» ως συμπλη−
ρωματικής της επωνυμίας πώλησης α) λικέρ (ηδύ−
ποτο) ή β) αλκοολούχο ποτό.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προ−
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 030/077/2131/23−8−2011
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικων «Παρα−
γωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β΄/31−
8−2011) και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.
4. Το παράρτημα του καν. (ΕΚ) 123/1997, ο οποίος συ−
μπληρώνει τον καν. (ΕΚ) 1107/1996 [συγκεκριμένα: ενό−
τητα Β΄ −Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι
του καν. (ΕΟΚ) 2081/92−Γόμες και ρητίνες φυσικές− &
ενότητα Γ – Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΟΚ) 2081/92], σε συνδυασμό με
το άρθρο 19 του καν. (ΕΚ) 510/2006.
5. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19−9−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υ−πουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−9−2012).
6. Σχετικά αιτήματα ποτοποιών της Ελλάδας.
7. Την από 24−8−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικα−
σίες ελέγχου, προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνεται
η επωνυμία πώλησης α) «λικέρ»/«ηδύποτο» ή β) «αλκοο−
λούχο ποτό» με την ένδειξη “Mastiha Spirit”.
2. H ένδειξη “Mastiha Spirit” θα αναγράφεται πλησίον
της επωνυμίας πώλησης (α) «λικέρ»/«ηδύποτο» ή β) «αλ−
κοολούχο ποτό», με χαρακτήρες ομοιόμορφους και όχι
μεγαλύτερους από τους χαρακτήρες αυτής.
3. Εναλλακτικώς ή συμπληρωματικώς προς την ένδει−
ξη “Mastiha Spirit” και υπό τους ιδίους όρους με αυτήν,
μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «Αποσταγμένη
Μαστίχα»
Άρθρο 2
1. α) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρήση της ένδειξης
«μαστίχα» στην επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού
επιτρέπεται μόνον, όταν κατά την παρασκευή του έχει
χρησιμοποιηθεί μαστίχα Χίου ή/και μαστιχέλαιο Χίου,
αποκλειομένης της χρήσης οποιουδήποτε υποκατάστα−
του των ως άνω ουσιών.
β) Η μαστίχα Χίου και το μαστιχέλαιο Χίου που χρη−
σιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών
πρέπει να πληρούν τους όρους σύμφωνα με τους οποί−
ους έχουν καταχωρηθεί ως προστατευόμενες ονομασί−
ες προέλευσης (ΠΟΠ) στις ενότητες Β και Γ αντιστοίχως
του παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 123/97.
2. α) Προκειμένου να επιτρέπεται η συμπλήρωση της
επωνυμίας πώλησης α) «λικέρ»/«ηδύποτο» ή β) «αλκο−
ολούχο ποτό», με την ένδειξη “Mastiha Spirit”, η διαδι−
κασία παραγωγής, από το στάδιο της αρωμάτισης με
απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης, έως την τελική πα−
ρασκευή του ποτού, καθώς και η εμφιάλωση, πρέπει να
πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.
β) Όταν η διαδικασία παραγωγής, κατά την έννοια του
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η εμφιάλωση, πραγ−
ματοποιούνται εξ ολοκλήρου στη νήσο Χίο, η ένδειξη
“Mastiha Spirit” ή/και «Αποσταγμένη Μαστίχα» μπορεί
να συμπληρώνεται αντιστοίχως με την ένδειξη “Chios”
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ή/και «Χίου» κατά τρόπον ώστε να σχηματίζεται η φράση
“Chios Mastiha Spirit” ή/και «Aποσταγμένη Μαστίχα Χίου»,
με χαρακτήρες ομοιόμορφους και ισομεγέθεις.
3. Το ποτό πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) είναι διαφανές και άχρωμο:
β) τα συστατικά του είναι: νερό, αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης, αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης αρωματισμένη δι’ αποστάξεως με μαστίχα
Χίου, γλυκαντικές ύλες και ενδεχομένως μαστιχέλαιο
Χίου, απαγορευομένης της προσθήκης οποιουδήποτε
άλλου συστατικού.
γ) η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί δι’ αποστάξεως
με μαστίχα Χίου αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 %
του αλκοολικού τίτλου του ποτού.
4. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση α)
«λικέρ»/«ηδύποτου» ή β) «αλκοολούχου ποτού» με την
ένδειξη “Mastiha Spirit”, εάν δεν πληρούνται οι όροι της
παρούσας.
Άρθρο 3
1. Για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση α)
«λικέρ»/«ηδύποτου» ή/και β) «αλκοολούχου ποτού» με την
ένδειξη “Mastiha Spirit”, ισχύουν οι διατάξεις της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/2011
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετι−
κά με τη χορήγηση της βεβαίωσης συμμόρφωσης των
αλκοολούχων ποτών προς τη νομοθεσία.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της ένδειξης και προβαίνει στην ανάκληση της ως άνω
βεβαίωσης σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους
τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 αυτού.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 30/077/2717
(4)
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Μαστίχα Χίου»,
ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης λι−
κέρ (ηδύποτο).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως άνω
κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της Ελλά−
δος η γεωγραφική ένδειξη «Μαστίχα Χίου» για την κα−
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ (ηδύποτο)».
3. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
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4. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1, 2 και 4 και εδάφιο α
της παραγράφου 3 του Μέρους Α του άρθρου 5) περί
γεωγραφικών και κατά παράδοση επωνυμιών και εν−
δείξεων της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/23−6−2011 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και
διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β/31−8−2011).
5. Το παράρτημα του καν. (ΕΚ) 123/1997, ο οποίος συ−
μπληρώνει τον καν. (ΕΚ) 1107/1996 [συγκεκριμένα: ενό−
τητα Β΄ −Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρ−τημα Ι
του καν. (ΕΟΚ) 2081/92−Γόμες και ρητίνες φυσικές− &
ενότητα Γ – Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΟΚ) 2081/92], σε συνδυασμό με
το άρθρο 19 του καν. (ΕΚ) 510/2006.
6. Την υπ’ αριθμ. 3023634/2911/0029/6−12−2004 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Προδιαγραφές
του λικέρ (ηδύποτου) «Μαστίχα Χίου» (ΦΕΚ1868/Β΄/16−
12−2004)
7. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19−9−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−9−2012).
8. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών της περιοχής, ως
και τα στοιχεία του κατατεθέντος στην Υπηρεσία φα−
κέλου.
9. Την από 24−8−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι
όροι παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι δι−
αδικασίες ελέγχου, προκειμένου να συμπληρώνεται η
επωνυμία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» με τη γεωγραφική
ένδειξη «Μαστίχα Χίου», η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί
υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών δια−
τάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008.
2. Η ένδειξη «Μαστίχα Χίου» θα αναγράφεται επί της
συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «λικέρ
(ηδύποτο)» με χαρακτήρες ομοιόμορφους, των οποίων
το μέγεθος δεν θα υπερβαίνει το μέγεθος των χαρα−
κτήρων της επωνυμίας πώλησης.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης, η διαδικασία παραγωγής από
το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλικής
αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, κα−
θώς και η εμφιάλωση, πρέπει να πραγματοποιούνται εξ
ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές
εγκαταστάσεις τους στη νήσο Χίο.
2. Το ποτό πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) είναι διαφανές και κατά βάση άχρωμο με πιθανή
υποκίτρινη χροιά.
β) τα συστατικά του είναι: νερό, αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης, αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης αρωματισμένη δι’ αποστάξεως με μαστίχα
Χίου, γλυκαντικές ύλες και ενδεχομένως μαστιχέλαιο
Χίου, απαγορευομένης της προσθήκης οποιουδήποτε
άλλου συστατικού.
γ) η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί δι’ αποστάξεως
με μαστίχα Χίου αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30%

του αλκοολικού τίτλου του ποτού, η δε απόσταξη λαμ−
βάνει χώρα μέσα σε χάλκινους παραδοσιακούς άμβυκες,
ασυνεχούς λειτουργίας, χωρητικότητας μέχρι και 1000
λίτρων.
δ) Η μαστίχα Χίου και το μαστιχέλαιο Χίου που χρη−
σιμοποιούνται για την παρασκευή του ποτού πρέπει να
πληρούν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους έχουν
καταχωρηθεί ως προστατευόμενες ονομασίες προέ−
λευσης (ΠΟΠ) στις ενότητες Β και Γ αντιστοίχως του
παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 123/97.
ε) Η ελάχιστη περιεκτικότητα του ποτού σε σάκχαρα
είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο.
στ) Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος του ποτού είναι
20 % vol.
3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με τη γεωγραφική ένδειξη «Μαστίχα
Χίου», εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Χίου» ή «Χιώ−
τικο», λέξεων με τις ρίζες αυτές, καθώς και σύνθετων
λέξεων που τις περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που προτίθενται να παράγουν και να
διαθέσουν στην κατανάλωση λικέρ(ηδύποτο), με τη γεω−
γραφική ένδειξη «Μαστίχα Χίου», υποβάλλουν στην κατά
τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πέραν των δικαιολογη−
τικών που προβλέπονται γενικά για τη χορήγηση βεβαί−
ωσης συμμόρφωσης των αλκοολούχων ποτών προς τη
νομοθεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/2011 απόφα−
σης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών), και όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία που αποδεικνύουν την συμμόρ−
φωση του προϊόντος προς τους όρους της παρούσας
απόφασης. Η εν λόγω Υπηρεσία μετά από εξέταση των
στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερόμενους τη βεβαίωση
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, η οποία καλύπτει και
τη χρήση της γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της ένδειξης και προβαίνει στην ανάκληση της ως άνω
βεβαιώσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους
τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 11 ή/και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αριθμ. 3023634/2911/0029/6−12−2004 απόφαση Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Προδιαγραφές του
λικέρ (ηδύποτου) «Μαστίχα Χίου».
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 30/077/2716
(5)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουντοβίνα».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του καν (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την παρουσίαση, την επι−σήμανση και την προ−
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συμβουλίου» και ιδίως τις κατωτέρω:
α) την παράγραφο 1 του άρθρου 6
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 9
δ) την παράγραφο 1 του άρθρου 10
ε) το Κεφάλαιο ΙΙΙ «Γεωγραφικές ενδείξεις»
στ) την κατηγορία 11 «Απόσταγμα μελιού» του Πα−
ραρτήματος ΙΙ
2. Την περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου
5 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις της απόφασής μας 030/077/2131/
23−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
(ΦΕΚ 1946/Β΄/31−8−2011) και ιδίως τις παραγράφους 1,2,3
και 4 του άρθρου 5 αυτής.
4. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19−9−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−9−2012).
5. Σχετικό αίτημα ποτοποιού.
6. Την από 24−8−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε τη γεωγραφική ένδειξη «Μουντο−
βίνα», η οποία μπορεί να συμπληρώνει ή να αντικαθι−
στά την επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού
«απόσταγμα μελιού», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο
παράγεται εντός των ορίων των Δήμων Πολυγύρου και
Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
2. Επιτρέπεται η μνεία σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση
αλκοολούχου ποτού άλλης κατηγορίας πλην του απο−
στάγματος μελιού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ποτό αυτό παράγεται εντός της προαναφερο−
μένης περιοχής
β) η αλκοόλη που περιέχει προέρχεται αποκλειστικά
από «Μουντοβίνα»
γ) η γλύκανσή του γίνεται αποκλειστικά με μέλι.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) ο ελάχιστος κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος είναι
40%vol
β) η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη είναι 50
γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
γ) κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές του
αποστάγματος μελιού, όπως αυτές προβλέπονται από
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.
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2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη,
εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Μουντοβίνα»,
λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων
που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκο−
ολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση
αλκοολούχου ποτού με τη γεωγραφική ένδειξη «Μου−
ντοβίνα», ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/2011 απόφασής μας
που αφορούν τη χορήγηση της βεβαίωσης συμμόρφω−
σης των αλκοολούχων ποτών προς τη νομοθεσία.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της ένδειξης και προβαίνει στην ανάκληση της ως άνω
βεβαιώσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους
τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 11 ή/και το εδάφιο η του άρθρου
12 του νόμου αυτού.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ.: ΔΠΕΙΣ Α 1138388 ΕΞ 2012
(6)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/
6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτι−
κού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ
43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−
λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια
εφαρμογής του άρθρου αυτού.
2. Την 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 Β) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, «Απο−
δεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο».
3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν
οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.
4. Την 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη».
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5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 3
της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ
2134 τ. Β), όπως ισχύει, οι λέξεις «31 Αυγούστου 2012»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «30 Νοεμβρίου 2012».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 14183
(7)
1η Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί καθορι−
σμού των λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατά−
ξεων του Μέτρου 123Β “Αύξηση της αξίας των δασο−
κομικών προϊόντων” του Άξονα 1 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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» (ΦΕΚ 280/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22−7−2005).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ/267/Α/3−12−2007) και ιδίως του
άρθρου 37, εδάφιο β΄ αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
53/Α/31−3−2010).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−10).
5. Το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26−8−1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιημένο ισχύει.
6. Τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ−
γηση υπηρεσιών», Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
και Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α) «Διορισμός Υπουργού και
Υφυπουργών».
7. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.
8. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου (L277) της
20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
9. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L368) της
15ης Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών

κανόνων εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμ−
βουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
10. Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 65/2011 της Επιτρο−
πής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου
καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».
11. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
(CCC No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ.
12. Την υπ’ αριθμ. 10480/22.08.2012 (ΦΕΚ 400/ΥΟΔΔ/
23.08.2012), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την
οποία διορίζεται ο Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στε−
φάνου στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο, της
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται
των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πό−
ρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.
13. Της υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση
του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν
τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει.
14. Της υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα
«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετι−
κών θεμάτων για την εφαρμογή του».
15. Την υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 (ΦΕΚ 1170/Β΄/10.04.2012)
Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον καθορισμό
διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης
και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων σε προγράμματα
ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της δια−
δικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους.
16. Την υπουργική απόφαση 280682/4−5−2009, ΦΕΚ 972/
Β/2009 για την «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήμα−
τος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουρ−
γού», όπως ισχύει.
17. Το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ
2007−2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1183/
Β/09−06−2011).
18. Την Α.Π. 166493/31−05−11 «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για αξιολόγηση μέτρων του ΠΑΑ 2007−
2013».
19. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ
με το υπ’ αρθμ. 1923/09.05.12 έγγραφό της.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 6859/
15.05.2012 (ΦΕΚ 1678/Β/16.05.2012) ως εξής:
Μοναδικό Σημείο:
Τροποποιούμε το Παράρτημα Γ, αντικαθιστώντας στην
ενότητα 3.1 “Οδηγός Κριτηρίων Βαθμολόγησης”, στο
Κριτήριο 2 “Επιπτώσεις στο Οικονομικό Περιβάλλον” τα
παρακάτω σημεία:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ
Παρέχονται μέχρι σαράντα (40) βαθμοί ως εξής:
1. Για τα Επενδυτικά Σχέδια Ε1
• Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν η ενίσχυση η οποία έχει
λάβει ο φορέας την τελευταία πενταετία (5) είναι μι−
κρότερη ή ίση των 50.000 ευρώ.
• Δέκα (10) βαθμοί εάν η ενίσχυση η οποία έχει λάβει
ο φορέας την τελευταία πενταετία (5) είναι μικρότερη
ή ίση των 100.000 ευρώ.
• Πέντε (5) βαθμοί εάν η ενίσχυση η οποία έχει λάβει
ο φορέας την τελευταία πενταετία (5) είναι μικρότερη
ή ίση των 200.000 ευρώ.
• Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο δυνητικός επενδυτής
προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 10%
του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου.
• Δέκα (10) βαθμοί εάν ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) της τρι−
ετίας της προ φόρων κερδοφορίας της επιχείρησης
υπερβαίνει το 20% του συνολικού προτεινόμενου προ−
ϋπολογισμού της επένδυσης.
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2. Για τα Επενδυτικά Σχέδια Ε2
• Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν η ενίσχυση την οποία
έχει λάβει ο φορέας την τελευταία πενταετία είναι μι−
κρότερη ή ίση των 200.000 ευρώ.
• Δέκα (10) βαθμοί εάν η ενίσχυση η οποία έχει λάβει
ο φορέας την τελευταία πενταετία είναι μικρότερη ή
ίση των 700.000 ευρώ.
• Πέντε (5) βαθμοί εάν η ενίσχυση η οποία έχει λάβει
ο φορέας την τελευταία πενταετία είναι μικρότερη ή
ίση των 1.200.000 ευρώ.
• Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο δυνητικός επενδυτής
προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 10%
του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου.
• Δέκα (10) βαθμοί εάν ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) της τρι−
ετίας της προ φόρων κερδοφορίας της επιχείρησης
υπερβαίνει το 20% του συνολικού προτεινόμενου προ−
ϋπολογισμού της επένδυσης.
Ως ενίσχυση θεωρείται το σύνολο της Δημόσιας Δα−
πάνης που έχει λάβει ο φορέας την τελευταία πενταετία
(συμπεριλαμβανομένου και τις τυχόν ενισχύσεις που
έχει λάβει κατά το έτος υποβολής) από τα διάφορα
Επιχειρησιακά Προγράμματα κατά την 3η και 4η Προ−
γραμματική Περίοδο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αρ. πρωτ.
6859/15.05.2012 (ΦΕΚ 1678/Β/16.05.2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02028271910120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

