
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοι-
κητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147)

2 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
της Προϊσταμένης της Ε Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ στην Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανο-
γραφικής Υποστήριξης.

3 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον (επ) ALREZ (ov) SADDAM του ABDULHAMID.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον AL HASSAN 
(επ.) UQBA(ον.) του DJABER, νυν αγνώστου διαμο-
νής.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον AL 
SHAHADA (επ.) MOHAMAD (ον.) του HAZEM, νυν 
αγνώστου διαμονής.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδε-
κανήσου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το Α’ εξάμη-
νο του έτους 2021.

7 Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Εισοδίων 
της Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Κίτρους και Κατερίνης, συμφώνως προς 
το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 416/110255 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 

υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικη-

τικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 

ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 

και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου»  (Β’ 147).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 
(Α’ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’ 36).

5. Τους Κανονισμούς,:
α) (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων με-
ταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 
2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ 
αρ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρ-
μογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κα-
τανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022».

β) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί 
θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης, στο πλαίσιο 
της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.73/2009 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι-
σμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για τη συ-
μπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού».

δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης, στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής».

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του 
Συμβουλίου.

στ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 
20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) υπ’ αρ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού 
(L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».

η) (ΕΕ) 2021/540 εκτελεστικού κανονισμού (L 108/15 
της 29.03.2021) «για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 όσον αφορά ορισμένες 
υποχρεώσεις κοινοποίησης, επιτόπιους ελέγχους σχετικά 
με τις αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα και τις αιτήσεις πλη-
ρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για ζώα, καθώς και 
σχετικά με την υποβολή της ενιαίας αίτησης, των αιτή-
σεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής.

6. Την από 19.02.2021 κοινοποίηση των εθνικών επιλο-
γών στην Ε. Επιτροπή, μέσω ISAMM, σύμφωνα με τη παρ. 
1 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
την παρ. 1 του άρθρου 67 του κατ’ εξουσιοδότηση Κα-
νονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 της Επιτροπής.

7. Το υπ’ αρ. 17609/18.03.2021 έγγραφο και το από 
13/4/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
104/7056/21-01-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 147).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 147) ως εξής:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείμενο:

«7. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού, για τη 
διασφάλιση της χρήσης του μεγαλύτερου δυνατού πο-
σού των διαθέσιμων κεφαλαίων ως τα εθνικά ανώτατα 
όρια και για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης 
χρήσης των κεφαλαίων, το εθνικό ανώτατο όριο του κα-
θεστώτος βασικής ενίσχυσης αυξάνεται σε ποσοστό 3% 
για τα έτη 2015, 2016 και 2017 και σε ποσοστό 2% για 
τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 επί του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου του παραρτήματος ΙΙ του κα-
νονισμού, μετά την αφαίρεση του ποσού που προκύπτει 
από την εφαρμογή ποσοστού 30% που ορίζεται για την 
ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλί-
μα και το περιβάλλον».

2. Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

γνωστοποιεί τα προσωρινά και οριστικά δικαιώματα 
βασικής ενίσχυσης».

3. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται με τον εξής: 

Αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και σύγκλιση 
β) Προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυ-

σης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2019, διατηρεί-
ται το έτος 2020 με την επιφύλαξη της προσαρμογής του 
σημείου 7 του παρόντος άρθρου.»

γ) Προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
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«9. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυ-
σης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12- 2020, διατηρεί-
ται το έτος 2021 με την επιφύλαξη της προσαρμογής του 
σημείου 7 του παρόντος άρθρου».

4. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παρ. 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ειδικά για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022, ο περιφε-

ρειακός μέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας το περι-
φερειακό ανώτατο όριο του καθεστώτος της βασικής 
ενίσχυσης, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με το σημείο 3 του άρθρου 9 του Καν. 
(ΕΕ) 2220/2020 αντιστοίχως για το έτος χορήγησης, μη 
περιλαμβανομένου του ποσού του εθνικού αποθέματος 
το οποίο προσαρμόζεται σύμφωνα με το σημείο 3(β) 
του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 2220/2020, διά του αριθμού 
των ήδη χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά 
περιφέρεια».

Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυ-
σης που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα για τα έτη 
ενίσχυσης 2021 και 2022, δεν υπόκειται σε ετήσιες στα-
διακές τροποποιήσεις.

β) Προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

γνωστοποιεί τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης τα οποία 
χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα»

γ) Το σημείο Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί-
μενο:

Γ. ΓΕΩΡΓΟΙ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
«Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «γε-

ωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται οι γεωργοί, σύμφωνα 
με το άρθρο 31 της παρούσας.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «γε-
ωργοί που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα» 
νοούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία, κατά τα 
πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δρα-
στηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό 
πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο που 
ελέγχει το νομικό δεν πρέπει να έχει ασκήσει γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του, ούτε 
να ελέγχει άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ασκήσει 
γεωργική δραστηριότητα κατά τα τελευταία πέντε έτη 
που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστη-
ριότητας του νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση του νομικού προσώπου ο έλεγχος του 
ανωτέρω κριτηρίου πραγματοποιείται τόσο στο νομικό 
πρόσωπο, όσο και στο φυσικό πρόσωπο και το κριτήριο 
πρέπει να πληρείται και στα δυο πρόσωπα. Γεωργοί που 
αρχίζουν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα, 
θεωρείται ότι άρχισαν να ασκούν τη γεωργική τους δρα-
στηριότητα κατά το ημερολογιακό έτος 2013, ή άλλο 
μεταγενέστερο έτος, και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 
για τη βασική ενίσχυση το αργότερο δύο έτη μετά το 
ημερολογιακό έτος κατά το οποίο άρχισαν να ασκούν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα. Ως έναρξη γεωργικής 
δραστηριότητας του γεωργού που ασκεί αποτελεσματι-
κό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου 

όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη δια-
χείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύ-
νους, νοείται η εγκατάσταση, του στο νομικό πρόσωπο 
που ασκεί γεωργική δραστηριότητα. Ως μακροχρόνιος 
έλεγχος ορίζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών 
και αφορά σε γεωργούς με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου 
του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να 
μην ασκείται αρνησικυρία. Σε περίπτωση που τόσο το 
φυσικό πρόσωπο που ελέγχει το νομικό πρόσωπο όσο 
και το ίδιο το νομικό πρόσωπο αιτούνται τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το ίδιο 
έτος, τότε προηγείται εκείνο το πρόσωπο με την προ-
γενέστερη έναρξη γεωργικής δραστηριότητας, και σε 
περίπτωση που τα έτη ταυτίζονται, τότε προηγείται το 
φυσικό πρόσωπο».

5. Στο άρθρο 24 προστίθεται η ακόλουθη παρ. 2:
«2. Σε περίπτωση που μετά την οριστική χορήγηση των 

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε δικαιούχους για τους 
οποίους έχει διαφοροποιηθεί ο αριθμός και η αξία των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που έχουν στην κατοχή 
τους κατά τα έτη 2006-2014, η διαφοροποίηση αυτή δεν 
έχει ως συνέπεια τον συστηματικό εκ νέου υπολογισμό 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης.»

6. Η παρ. 6 του άρθρου 26 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείμενο:

«6. Τα ποσά που κατανέμονται για την παρούσα ενί-
σχυση ακολουθούν την ίδια κατανομή για τη βασική 
ενίσχυση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.»

7. Η παρ. 2 (β) του άρθρου 31 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμ-
μετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού 
προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παρ. 
1 και κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι νέος 
γεωργός, είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό και μα-
κροχρόνιο έλεγχο για κάθε έτος για το οποίο το νομικό 
πρόσωπο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά 
είτε από κοινού με άλλους γεωργούς. Ως μακροχρόνιος 
έλεγχος ορίζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών 
και αφορά σε γεωργούς με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου 
του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να 
μην ασκείται αρνησικυρία».

8. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας αί-

τησης είναι η 15η Μαΐου κάθε έτους. Για το έτος 2021, η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας αίτησης είναι 
η 22η Ιουνίου. Όταν η καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή ενιαίας αίτησης ή η καταληκτική ημερομηνία 
για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης συμπίπτει με 
αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι η προθε-
σμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα».

β) Η παρ. 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις 

εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 
της παρούσας, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αί-
τησης μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω 
υποβολή, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη 
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ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική 
χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων».

γ) Η παρ. 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις 

εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
44 της παρούσας, η υποβολή αίτησης χορήγησης ή, 
κατά περίπτωση, αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 
συνεπάγεται μείωση κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα των 
ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκρι-
μένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης ή, κατά 
περίπτωση, σε σχέση με την αύξηση της αξίας των δικαι-
ωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον 
δικαιούχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης 
των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται ως 
μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δι-
καιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται 
η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης».

9. Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται σημείο θ στην παρ. 1 ως εξής:
«θ. Τους τύπους - κατηγορίες βλάστησης, που αποτε-

λούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις:
Α. Λιβάδια
Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη 

βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να 
γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Επίσης, 
μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση 
και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνο-
τροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτί-
στρες κ.τ.λ.). Αντιστοιχούν στην κλάση 2.3.1 Copernicus - 
Corine Land Cover (2018).

Β. Φυσικοί Βοσκότοποι
Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστη-

ση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος 
βλάστησης τα 150cm) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% 
της επιφάνειάς τους. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν 
και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα 
δέντρα (< 30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώ-
μαλες και ανισόπεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες 
κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που 
δεν ξεπερνούν το 50% της έκτασης. Αντιστοιχούν στην 
κλάση 3.2.1 Copernicus - Corine Land Cover (2018).

Γ. Θαμνότοποι και Χερσότοποι
Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου 

κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και 
η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει 
και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και 
χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους). Αντιστοιχούν 
στην κλάση 3.2.2 Copernicus - Corine Land Cover (2018).

Δ. Σκληροφυλλική Βλάστηση
Εκτάσεις με θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση 

(μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά 
συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογο-
νάτια διαστήματα. Η συγκεκριμένη βλάστηση εκτός 
από σκληροφυλλικούς θάμνους και χαμηλού ύψους 
θάμνους, περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά 
δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση 
αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους). 

Αντιστοιχεί στην κλάση 3.2.3 Copernicus - Corine Land 
Cover (2018).»

β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνο-

λο της εκμετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:
- στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 σε 

περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
- στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-

σης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε 
ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό 
ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα 
μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστι-
κού Κώδικα, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμα-
χίων. Κατά παρέκκλιση για το 2021, γίνονται δεκτά 
και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρό-
νο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει 
ακόμα η ισχύς τους και να προσδιορίζουν με σαφή 
τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμα-
χίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη 
θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφο-
ρά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι 
υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των 
αγροτεμαχίων που δηλώνονται.»

10. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 40α
Επιλεξιμότητα βοσκοτοπικών εκτάσεων
1. Για να είναι επιλέξιμες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις 

πρέπει:
α) Να υπάγονται σε μία από τις περιγραφόμενες κα-

τηγορίες του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της 
παρούσας.

β) Να μην περιλαμβάνει μη επιλέξιμα τμήματα και ει-
δικότερα:

βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε μεγέθους. Πρό-
κειται για κτίρια, διαμορφωμένες επιφάνειες ανθρωπο-
γενούς δραστηριότητας, μονοπάτια πλάτους άνω των 
2m, τεχνητές επιφάνειες νερού.

ββ) Φυσικά στοιχεία μεγέθους άνω των 100m2. Πρό-
κειται για φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις - βραχώ-
δεις επιφάνειες, συμπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες 
θάμνων, μη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην 
περίπτωση των συμπαγών και αδιαπέραστων συστάδων 
θάμνων, αυτές θεωρούνται μη επιλέξιμες, εφόσον δεν 
είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάμεσά τους 
(ελάχιστη απόσταση 0,30μ.).

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτα-
σης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους 
βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιμα από τα ζώα και 
μπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιμα 
υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

γα) Δέντρα απομονωμένα ή διάσπαρτα, όποιο και αν εί-
ναι το μέγεθός τους, μαζί με τον υποόροφο αυτών, και εφό-
σον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, 
ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

γβ) Ακανθώδεις θάμνοι ύψους μικρότερου του 1,50m 
μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άν-
θρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους 
απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.
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γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους μικρότερου του 1,50 m μαζί με τον υποόροφο 
αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 
30 cm.

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα
Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την 

έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:
δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και 

τα μονοπάτια.
δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.
δγ) Κατάλυμα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης - κατάλυσης του κτηνοτρόφου.
δδ) Λειτουργικά σημεία ποτίσματος, φυσικά ή τεχνητά.
δε) Περιττώματα σε σημαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.
Τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχουν σωρευτικά στη βοσκοτοπική έκταση. Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία 

έως δυο (2) εξ αυτών, εφόσον επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση με τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου θ της 
παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

ε) Να εμπίπτει σε βοσκοτοπική έκταση με συντελεστή επιλεξιμότητας των κλάσεων 2 έως 5 του κάτωθι πίνακα.

Πίνακας: Συντελεστές επιλεξιμότητας
βοσκοτοπικών εκτάσεων

Κλάση
Εκτιμώμενο (με φωτοερμηνεία) ποσοστό 

επιλέξιμης έκτασης για
βοσκότοπο

Τελικό ποσοστό επιλεξιμότητας βοσκοτόπου μετά 
την εφαρμογή του pro

rata συστήματος

1 Από 0% έως και 25% 0%

2 Από 25% έως και 50% 37,5%

3 Από 50% έως και 70% 60%

4 Από 70% έως και 90% 80%

5 Από 90% έως και 100% 100%

Η αποδεκτή έκταση των εκτάσεων κατάλληλων για βόσκηση, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της αναλο-
γίας (pro rata). Ο συντελεστής επιλεξιμότητας αφορά στο τμήμα της βοσκοτοπικής έκτασης που απομένει, αφού 
εξαιρεθούν τα μη επιλέξιμα στοιχεία του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας και αποτελεί τη 
χρησιμοποιούμενη γη βοσκοτόπων.

2. Κατά την απόδοση συντελεστή επιλεξιμότητας, λαμβάνεται υπόψη η ομοιογένεια κάλυψης. Όμορες βοσκοτο-
πικές εκτάσεις που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο τύπο βοσκοτοπικής έκτασης των περιγραφόμενων κατηγοριών 
του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας και παρουσιάζουν ομοιογένεια στην υφή, λαμβάνουν το 
ίδιο ποσοστό επιλεξιμότητας, εφόσον πληρούν και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις βοσκοτοπικών εκτάσεων που εμπίπτουν σε μια εκ των κατηγοριών του σημείου θ της παρ. 
1 του άρθρου 39 της παρούσας και ταυτόχρονα συντρέχουν έως δύο (2) εκ των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
40α της παρούσας, αποδίδεται ο συντελεστής επιλεξιμότητας 100% (κλάση 5 του ανωτέρω πίνακα) στην έκταση 
που απομένει, εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι περιπτώσεις του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 40α της παρούσας».

11. Το άρθρο 41 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με την παρ. 1 κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή εγγράφως ή και 

ηλεκτρονικά έως την 31η Μαΐου του σχετικού ημερολογιακού έτους. Από το έτος 2021 οι εν λόγω τροποποιήσεις 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή ηλεκτρονικά έως την 30η Ιουνίου του σχετικού ημερολογιακού έτους».

β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ελέγχων κοινοποιούνται στους δικαιούχους εντός 26 ημερολογιακών 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης και οι τροποποιήσεις κοινοποιούνται 
στην αρμόδια αρχή το αργότερο 9 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης στους 
δικαιούχους».
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12. Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατανομή εθνικού ορίου στα επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(Μέγιστο 30%)

ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
(Μέγιστο 5%)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

(Μέγιστο 2%)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 53 του Κανονισμού)

2015 0% 30% 0% 2% 7,36745642%

2016 0% 30% 0% 2% 7,81565127%

2017 0% 30% 0% 2% 9,94288117%

2018 0% 30% 0% 2% 9,94592904 %

2019 0% 30% 0% 2% 9,95001604 %

2020 0% 30% 0% 2% 9,92337369 %

2021 0% 30% 0% 2% 9,92337369 %

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΛΙΒΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 23108 (2)
    Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

της Προϊσταμένης της Ε Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ στην Προϊ-

σταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανο-

γραφικής Υποστήριξης.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Ε’ Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών.
2) Τις διατάξεις  του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 

«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) 
και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαρ. 
β’ της παρ. 6 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και του άρ-
θρου 41, αυτού.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

4) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 
ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει με θέμα «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής 

Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει και ειδικότερα την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1133075 
ΕΞ 2020/13.11.2020 απόφαση  του Διοικητή της ΑΑΔΕ
(Β΄ 5173), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. 2 του 
Πίνακα του άρθρου 1 αυτής .

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ε’ Δ.Ο.Υ. ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση των φορολογουμένων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋ-
πολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω, της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από την Προϊστάμενη της Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«Με εντολή Διοικητή» στην Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, για όσα 
αναφέρονται στην περ. 2 του πίνακα του άρθρου 1 της 
υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 από-
φασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δραπετσώνα, 20 Απριλίου 2021

Η Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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(3)
    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον (επ) ALREZ (ov) SADDAM του ABDULHAMID. 

 Δυνάμει της υπό στοιχεία 34/2019/20-04-2021 (MRN: 
21GRYK13020000028-8) καταλογιστικής πράξης της Προϊ-
σταμένης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημο-
σιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επιβλή-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
142 και του άρθρου 137 Α παρ. 1 περ. α σε βάρος του (επ) 
ALREZ (ov) SADDAM του ABDULHAMID και της KHADIJEH, 
γεν. 10-05-1981 στη Συρία, κατοίκου Αθηνών, Αχαρνών 
400 και ήδη άγνωστης διαμονής, πρόστιμο ποσού οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή 
και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας MERCEDES 
VITO, με αριθμό κυκλοφορίας ΡΡ8921ΑΧ Βουλγαρικών 
Αρχών, με αριθμό πλαισίου VSA63809413240609 και κυ-
βισμό 2.299 κυβικά εκατοστά, από πρόσωπο εγκατεστη-
μένο στην Ελλάδα. Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή κατά της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρ-
θρο 137Γ παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των 
δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή 
των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπό-
μενων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η 
καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων κατέστη 
οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως στην κυριότητα 
του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα πρόστιμα, αν 
ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων μέσων και 
δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου.

  Η Προϊστάμενη

ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά-

βαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον AL HASSAN 

(επ.) UQBA(ον.) του DJABER, νυν αγνώστου δια-

μονής.

  Με την υπό στοιχεία 21GRYK25010000030-7/23.2.2021 
καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσιεύεται σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «περί Εθνι-
κού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκαν σε βάρος του 
AL HASSAN (επ.) UQBA (ον.) του DJABER και της AYISHA, 
γεν. 09-01-1989 στη Συρία, κατόχου του υπ’ αρ. 1038560 
δελτίου αιτήσαντος διεθνή προστασία, εκδοθέντος την 
10-12-2020 από τη Δ.Α. Γρεβενών, στερούμενου Α.Φ.Μ., 
νυν προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφω-
να με το υπό στοιχεία 1016/45/15-α/07.04.2021 έγγραφο 
του Αστυνομικού Τμήματος Πολυνερίου Γρεβενών), για 

τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών της παρ. 
2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και της 
περ. β της παρ. 1 και την περ. α’ και ζ’ της  παρ. 2 του άρ-
θρου 155 του ν. 2960/2001 [και συγκεκριμένα ποσότητας 
δέκα (10) τυποποιημένων πακέτων τσιγάρων, των είκο-
σι (20) τσιγάρων έκαστο, μάρκας PALL MALL, χωρίς την 
προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στον νόμο 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδι-
κασίες] πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500 €). Επί του ανωτέρω ποσού των πολλαπλών τελών, 
υπολογίζονται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε 
ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω καταλογισθείς, δικαιούται να 
ασκήσει προσφυγή κατά της ανωτέρω καταλογιστικής 
πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον AL 

SHAHADA (επ.) MOHAMAD (ον.) του HAZEM, νυν 

αγνώστου διαμονής.

  Με την υπό στοιχεία 21GRYK25010000031-5/23.2.2021 
καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσιεύεται σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «περί Εθνι-
κού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκαν σε βάρος του 
AL SHAHADA (επ.) MOHAMAD (ον.) του HAZEM και της 
FOUZIA, γεν. 01-04-1984 στη Συρία, κατόχου του υπ’ αρ. 
1038564 δελτίου αιτήσαντος διεθνή προστασία, εκδοθέ-
ντος την 10-12-2020 από τη Δ.Α. Γρεβενών, κατόχου του 
Α.Φ.Μ. 167974688, νυν προσώπου αγνώστου διαμονής 
στην Ελλάδα (σύμφωνα με το υπό στοιχεία 1016/45/
15-α/07.04.2021 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Πο-
λυνερίου Γρεβενών), για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας καπνικών της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 
2 του άρθρου 142 και της περ. β της παρ. 1 και  την περ. α’ 
και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 (και 
συγκεκριμένα ποσότητας τριάντα (30) τυποποιημένων πα-
κέτων τσιγάρων, των είκοσι (20) τσιγάρων έκαστο, μάρκας 
WINSTON, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των προβλε-
πόμενων στον νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 
και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές δια-
τυπώσεις και διαδικασίες), πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Επί του ανωτέρω ποσού των 
πολλαπλών τελών υπολογίζονται αναλογικά τέλη χαρτο-
σήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω καταλογι-
σθείς, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της ανωτέρω 
καταλογιστικής πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ
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Αριθμ. 3357 (6)

    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδε-

κανήσου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το Α’ εξάμη-

νο του έτους 2021. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις υπ’ αρ. 49947/22-7-2015 (Β’ 1666) και 92066/
27-12-2016 (Β’ 4343) αποφάσεις του ασκούντα καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις των εδαφίων 1, 2 και 3 της παρ. Α του 
άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α’ 176) .

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Το υπ’  αρ. 42600/359/16.04.2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, με θέμα: Αίτημα για 
υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι. (Π.Ε.Δωδεκανήσου) για 
το Α΄ εξάμηνο 2021.

6. Την ανάγκη απασχόλησης ενός υπαλλήλου του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου εκτός 
ωραρίου υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα-
σχόληση έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό της Π.Ν. Αιγαίου του οικονομικού έτους 2021 στον 
ειδικό φορέα 072-ΚΑΕ 0511α, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για 
έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δω-
δεκανήσου, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Α’ εξάμηνο του έτους 
2021, και έως είκοσι (20) ώρες το μήνα για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει, υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα ευρώ 
και ογδόντα λεπτά (670,80 €) συνολικά και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου του οικονομικού έτους 2021 από τον 
φορέα 072 και τον ΚΑΕ 0511α.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόλησή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 21 Απριλίου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

I

Aριθμ. 1704/799 (7)
    Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Εισοδίων 

της Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Κίτρους και Κατερίνης, συμφώνως προς 

το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223).
2. Την υπ’ αρ. 654/19.4.2021 εισήγησιν του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης Γεωργίου.
3. Την από 20.4.2021 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 

Συνόδου, διαπιστούμεν την σύστασιν προ του έτους 
1977 της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Πέτρας 
Ολύμπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους και Κατερίνης, 
με έδραν την τοπικήν κοινότητα Πέτρας, της Δημοτικής 
Ενότητος Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερεια-
κής Ενότητος Πιερίας, της Περιφερείας Κεντρικής Μακε-
δονίας, συσταθείσης κατά τον 12ον αιώνα, ως εμφαίνεται 
εις κτητορικήν επιγραφήν, εντοιχισμένην άνωθεν της 
κεντρικής εισόδου του Καθολικού, του έτους 1134.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   

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