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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/47732
(1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/06/2014 μέσω δη−
μόσιας εγγραφής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαι−
οειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α/1992).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 "Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων" (ΦΕΚ
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151
Α/1994), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /1998), όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011 ).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α/1982).
11. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α/2013).
14. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ»
(ΦΕΚ 615 Β/2001).
15. Την αρ. 2/91001/0023/Α /29−12−2010 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).
16. Την αρ. 2/115851/0023/Α/30−12−2013 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς
έτους 2014» (ΦΕΚ 3412 Β/2013).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
18. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
19. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α /2012).
20. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).
21. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
22. Το με αρ. πρωτ. 1515/13−06−2014 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 17/06/2014 και της διάθεσής τους
σε φυσικά πρόσωπα.
23. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 17/06/2014, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 20/06/2014 και ημερομηνία
λήξης την 19/09/2014.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος,
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών
(ACT/360).
Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 1,80% ,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 17/06/2014.
Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων παρακρατείται
κατά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε.,
αφού εκδοθούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β,
GR0026181884). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών−μελών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει τη Δευτέ−
ρα 16/06/2014 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18/06/2014.
Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:
• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο
επιθυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000
Ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα
1.000 Ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διάθε−
σης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας
15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000
Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.
Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματίων,
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN Β
που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.
Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000121245).
Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 "Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου" (ΦΕΚ 615 Β/2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2014, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 547/79779
Γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2014.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 2 της με αριθμ. 262346/ΦΕΚ325/Β/2010
απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων "Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και δι−
αδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης, με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής" (ΦΕΚ Β΄
325/24−3−2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
150527/04.04.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων "Τροποποίηση και συμπλήρωση
της αριθμ. 262346/19.03.2010 διυπουργικής απόφασης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Β΄ 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και
διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του
Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής" (ΦΕΚ Β΄ 936)
και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών
υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
3. Το άρθρο 40 παρ. 2 του αριθ. (ΕΚ) 73/2009 του
Συμβουλίου (L30/31.01.2009) «σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006,
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003», όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΕ) 1310/2013 «σχετικά με τη θέσπιση
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίη−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».
4. Το γεγονός ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 30
της ΚΥΑ Αριθμ. 262347/ ΦΕΚ 324/Β/2010 «Συμπληρω−
ματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθε−
στώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον καν.
(ΕΚ) 73/2009 σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση, το
ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άμεσων
ενισχύσεων και την εφαρμογή του καν. (ΕΚ)1234/2007
αναφορικά με την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφω−
σης στον αμπελοοινικό τομέα.» ορίζεται ότι από το 2010
δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
όταν το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι
μικρότερο των διακοσίων Ευρώ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, καθώς τα κονδύλια που αναφέ−
ρονται προέρχονται από το ΕΓΤΕ,
6. το γεγονός ότι το δημοσιονομικό όριο για τις άμε−
σες ενισχύσεις του 2014 είναι μειωμένο σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη και υπάρχει η ανάγκη να μειωθεί η
αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης προκειμένου
να διασφαλιστεί η τήρηση του εθνικού ανώτατου ορίου
όπως αυτό καταγράφεται στο παράρτημα VIII του καν.
(ΕΚ) 73/2009 μετά την τροποποίηση του από τον καν
(ΕΕ) 1310/2013,
7. το γεγονός ότι εάν μειωθεί η αξία των δικαιωμάτων
συνολικής αξίας μικρότερης των 250€ οι δικαιούχοι δια−
τρέχουν τον κίνδυνο να μην πληρωθούν την αξία λόγω
της ρύθμισης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο,
8. το γεγονός ότι το άρθρο 40 παρ. 2 του καν. (ΕΚ)
73/2009, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 6
τον Καν (ΕΕ) 1310/2013, δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης
από τη γραμμική μείωση δικαιωμάτων ενίσχυσης, που
είχαν ενεργοποιηθεί το 2013 από γεωργούς, οι οποίοι
το 2013 είχαν διεκδικήσει άμεσες ενισχύσεις κάτω ενός
συγκεκριμένου και καθοριζόμενου από το κράτος μέλος
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ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 5.000 €
9. Την με αριθ. Πρωτ . 83122/02−06−2014 σύμφωνη γνώ−
μη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γραμμική μείωση αξίας
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014
Με βάση το άρθρο 2 της ΚΥΑ με αριθμ. 262346/ΦΕΚ
325/Β/2010, εξουσιοδοτείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας
υπολογισμού και διαχείρισης των δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης, να προβεί σε γραμμική μείωση της αξίας
όλων των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος
2014, με σκοπό την τήρηση του νέου ανώτατου δημο−
σιονομικού ορίου έτους 2014, όπως αυτό περιγράφεται
στο παράρτημα II (4) του Καν.(ΕΕ) 1310/2013, παράρτημα
VIII του καν. ΕΚ 73/2009.
Με βάση το άρθρο 40 παρ. 2 του καν. (ΕΚ) 73/2009,
από τη γραμμική μείωση όλων των δικαιωμάτων ενί−
σχυσης εξαιρούνται δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν
ενεργοποιηθεί το 2013 από γεωργούς οι οποίοι το 2013
είχαν διεκδικήσει άμεσες ενισχύσεις μικρότερες των
250 Ευρώ.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 546/.79775
(3)
Κατανομή Εθνικού Aποθέματος Άμεσων Ενισχύσεων
έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. την υπ’ αριθ. 262346/19.3.2010 απόφαση των υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Συμπληρωματικά
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθε−
στώτος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της
Επιτροπής" (ΦΕΚ Β΄ 325/24−3−2010), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 150527/04.04.2011 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων " Τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθμ. 262346/19.03.2010 διυπουργικής
απόφασης (Β΄ 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενι−
αίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009
του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής" (ΦΕΚ Β΄
936) και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών
υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
3. Τους Κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) αριθ. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου (L30/31.01.2009)
«σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο
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της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003»,
β) αριθ. (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009)
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον
τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς»,
4. Την με αριθ. πρωτ. 74894/20−5−2014 σύμφωνη γνώμη
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, καθώς τα κονδύλια που αναφέ−
ρονται προέρχονται από το ΕΓΤΕ,
6. το γεγονός ότι το 2010 ήταν το τελευταίο έτος
κατανομής δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, δημι−
ουργεί την ανάγκη κατανομής δικαιωμάτων για τα έτη
2011 έως και 2013,
7. το γεγονός ότι με βάση τους υπολογισμούς το προς
κατανομή ποσό επαρκεί πλήρως για την κάλυψη των
προβλεπόμενων δικαιούχων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση λε−
πτομερειών εφαρμογής για την κατανομή δικαιωμάτων

ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για το έτος
2013.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Για το έτος 2013, δικαιούχοι δικαιωμάτων ενίσχυσης
από το εθνικό απόθεμα είναι οι γεωργοί που άρχισαν τη
γεωργική τους δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2
του κανονισμού (ΕΚ) 1120/09, από το 2011 και μετά και δεν
διαθέτουν κανένα δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης. Η κατανομή
των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος θα γίνει σε εκτά−
σεις που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του 2013.
Άρθρο 3
Ποσό προς κατανομή
Κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 27 της ΚΥΑ
262346/19.3.2010, το προς κατανομή ποσό για το 2013
ανέρχεται σε 20.000.000€ (είκοσι εκατομμύρια Ευρώ).
Η αξία εκάστου δικαιώματος προκύπτει από τη διαίρε−
ση του ανωτέρω ποσού προς το συνολικό αριθμό των
προς κατανομή δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζεται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από ανάλυση των στοιχείων των
σχετικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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