
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφα-
σης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορί-
ες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών 
και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζό-
μενων επιπλωμένων δωματίων -διαμερισμάτων 
(ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 απόφα-
σης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητι-
κού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-
III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία 
του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περι-
οχή Παραλίας Αγ. Νικολάου του Δήμου Διστόμου-
Αράχοβας-Αντικύρων της Π. Ενότητας Βοιωτίας.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 1406/52601/04-5-2016
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1291/2016) «Κα-
θορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικα-
σία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενί-
σχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 
1307/2013 και 639/2014».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11240 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 από-

φασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κα-

τηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός 

τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων -διαμε-

ρισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)», όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.4276/2014 

(Α’ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35, παρ.1 του 
Ν.4305/2014 (Α΄ 237),

β. της υποπερίπτωσης γγ, της περίπτωσης β της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155),

γ. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

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

στ. του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…»,

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

η. της με α.π. Υ2/22.09.2015 (Β΄2076) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

θ. της με α.π. Υ7/25.09.2015 (Β΄2109) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Έλενα Κουντουρά»,

ι. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού (Α΄ 179), όπως ισχύει,

ια. της υπ’ αρ. 21185 /2014 απόφασης Υπουργού Τουρι-
σμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και 
καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερι-
σμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840 ), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 91/07.01.2015 (Β΄69) όμοια απόφαση και ισχύει.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 
21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού 
(Β΄ 2840), όπως ισχύει.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 από-
φασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες 
με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λει-
τουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλω-
μένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840 )», 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

α. Το κριτήριο με α/α 83 του Παραρτήματος Α 
«83. Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας από 
πιστοποιημένα συνεργεία» καταργείται.

β. Τα κριτήρια με α/α 84,85 και 86 αναριθμούνται σε 
83, 84 και 85.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 
απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατη-
γορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών 
και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» 
(Β΄ 2840)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

  ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Ι

      Αριθμ. 174371 (2)
Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 από-

φασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρι-

νού Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσι-

κού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου 

για την τροφοδοσία του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙ-

ΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. Νικολάου 

του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρων της 

Π. Ενότητας Βοιωτίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-04-2005).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α΄/
21-11-2014).

3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).

5. Το άρθρο ένατο του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως 
της “Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου”» (ΦΕΚ 152/Α΄/
25-07-1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του 
Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α΄/15-2-1993), και διατηρήθηκε 

σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του Ν. 2593/1998 
(ΦΕΚ 59/Α΄/20-03-1998), σύμφωνα με το οποίο για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, απο-
θήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, 
των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με 
αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση 
από κάθε κείμενη διάταξη.

6. Το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α΄/
27-12-2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», 
σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 
με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22-08-2011) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσι-
κού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφο-
ράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

8. Το Π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού της» 
(ΦΕΚ 31/Α΄/20-02-2007).

9. Το άρθρο 29 του Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ-
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλε-
κτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α΄/
28-01-2009).

10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποί-
ηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011) 
και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του άρθρου 20.

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του 
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 584/
Β΄/02-03-2012).

12. Την Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουρ-
γίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α΄/05-03-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Δ3/Α/οικ.6599/20-03-2012 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΚΑ «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Προσωρινό Μετρητικό/Ρυθμιστικό 
Σταθμό Φυσικού Αερίου (ADG III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - III Δι-
στόμου για την τροφοδότηση του Εργοστασίου «ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας (Αγ. Νικολάου) του 
Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας του Νομού 
Βοιωτίας». (ΦΕΚ 977/Β/28-03-2012).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20163Τεύχος Β’ 1739/15.06.2016

14. Την 172187/09-06-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού ΠΑΠΕΝ «Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 
απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/
Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία του εργοστα-
σίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. 
Νικολάου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρων 
της Π. Ενότητας Βοιωτίας.» (ΦΕΚ 1224/Β΄/09-06-2015).

15. Την 092410/11-03-2016 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΝ: 
174371/21-03-2016), την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία 
μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για χορήγηση παράτασης της ισχύος 
της Δ3/Α/οικ.6599/20-03-2012 απόφασης χορήγησης 
άδειας εγκατάστασης του εν θέματι έργου.

16. Την 33845/11-05-1994 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυ-
σικού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας», των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεωρ-
γίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ισχύος μέχρι 
τις 31-05-1999.

17. Τη 141990/08-07-2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η κοινή υπουργική 
απόφαση 33845/11-05-1994, μέχρι τις 30-06-2019.

18. To 204129/25-11-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε-
σίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν απαιτείται νέα διαδικασία έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων για το εν θέματι έργο και ότι, ισχύουν οι 
όροι που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 
33845/11-05-1994 του κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 
η ισχύς της Δ3/Α/οικ.6599/20-03-2012 απόφασης του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στον 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, διάρκειας τριών (3) 
ετών, για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/
Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG III) ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ - III Διστόμου για την τροφοδότηση του Εργο-
στασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας 
(Αγ. Νικολάου) του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντί-
κυρας του Νομού Βοιωτίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/οικ.6599/20-03-2012 
απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ που μνημονεύεται στο 
στοιχείο 13 του προοιμίου της παρούσας.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από 
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από 
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

      Αριθμ. 1882/68998 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 1406/52601/04-5-2016

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1291/2016) «Κα-

θορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικα-

σία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενί-

σχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 

1307/2013 και 639/2014».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 38).

2. Τη με αριθμό 86546/08-06-2016 εισήγηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την τροποποίηση της με αριθμ. 
1406/52601/04-5-2016 (ΦΕΚ τ. 1291Β΄/2016) υπουργικής 
απόφασης όσον αφορά στην εξαίρεση από την παρα-
κράτηση 20% στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης χωρίς γη και όσον αφορά στην καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαι-
ωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2016.

3. Το από 13/6/2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και 
Προώθησης Προϊόντων.

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291Β΄/2016) υπουργική 
απόφαση, προκειμένου να συμπληρωθεί η πρόβλεψη 
για εξαίρεση από την παρακράτηση 20% της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος 
στις περιπτώσεις οριστικών μεταβιβάσεων χωρίς γη και 
να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως 
την 30η Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 

υπουργικής απόφασης
1. Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291Β΄/2016), ως εξής:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την 

κάτωθι:
«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι 

δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι 
αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις 
του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20164 Τεύχος Β’ 1739/15.06.2016

νία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος 
ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 30η Ιουνίου 2016. 
Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται 
μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το 
επόμενο έτος ενίσχυσης».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται με 
την κάτωθι:

«1. Στη περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων 
χωρίς γη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της υπουργικής 
απόφασης 1930/81861 ΦΕΚ 1691 Β΄/2015 παρακρατείται 
το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του 

εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρο-
νομιάς και σε περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ συγγενών 
α΄ βαθμού και μεταξύ συζύγων».

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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