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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3/5023 (1)
    Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθε−

λούσιας Επιστροφής στην περιοχή Αττικού Άλσους 
του Δήμου Αθηναίων Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη−

ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμε−
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 
(Α΄ 167) και τα άρθρα 121 −122 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

β. του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν. 3922/2011 (Α΄35),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

ε. του Π.δ. 65/2015 (Α΄106) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ζ. της υπ’ αριθμ. Υ14/29−08−2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Ιωάννη Μουζάλα» (ΦΕΚ 1866/Β΄/29−8−2015),

η. της υπ’ αριθμ. Υ15/29−08−2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Αντώνιο Μακρυδημήτρη» (ΦΕΚ 1866/Β΄/29−8−2015),

θ. του Π.δ. 102/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρε−
σίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄169), όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και τα 
άρθρα 121 −122 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73),

ι. του Π.δ. 113/2013 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 
αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του κα−
θεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προ−
στασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ 
του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγρα−
φές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» 
(L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146),

ια. του Π.δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)» (Α΄ 251),

ιβ. την με αριθμ. 11.1/6343 υπουργική απόφαση (Β΄ 3295) 
«Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας 
υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα 
της Υ.Π.Υ» (ΦΕΚ Β΄ 3295/9−12−2014),

ιγ. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

2. Τη συμφωνία χρηματοδότησης (Grant Agreement) 
HOME/2012/RFXX/CA/EA/2002 μεταξύ αφενός της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και αφετέρου του Διεθνή Οργανισμού Με−
τανάστευσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη ως συν−δικαιούχου με σκοπό 
τη λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων 
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εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης στη χώρα 
προέλευσης.

3. Τη με αριθμό 30−CE−0619316/01−06/13−2−2015 τροπο−
ποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης.

4. Το από 21/4/2015 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Υπηρεσί−
ας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την χρηματοδότηση 
των υπηρεσιών και του εξοπλισμού ασφάλειας της Ανοι−
χτής Δομής Φιλοξενίας.

5. Το από 17/3/2015 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Υπηρε−
σίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την χρηματοδό−
τηση της ασφάλισης του κτιρίου της Ανοιχτής Δομής 
Φιλοξενίας.

6. Την από 3/3/2015 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου με−
ταξύ αφενός του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
και αφετέρου του ιδιώτη ιδιοκτήτη του ακινήτου που 
βρίσκεται στην περιοχή Αττικού Άλσους επί των οδών 
Καρπενησιώτη 62 και Μπάκου του δήμου Αθηναίων, που 
θα χρησιμοποιηθεί ως Ανοιχτή δομή φιλοξενίας.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/3339/ 22/6/2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής περί βεβαίωσης πιστώ−
σεων για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αττικής για το 
έτος 2015 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

8. Την υπ’ αριθμ. 000 43 000066/2/19817/23−4−2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των 
πιστώσεων του γενικού προϋπολογισμού εξόδων του 
οικονομικού έτους 2015 του φορέα 43−640 (Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής) του ΚΑΕ 0899.

9. Την υπ’ αριθμ. 000 43 000077/2/32294/15−5−2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των 
πιστώσεων του γενικού προϋπολογισμού εξόδων του 
οικονομικού έτους 2015 του φορέα 43−640 (Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής) των ΚΑΕ 0873, 1725 και 1729.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/30677/ΔΠΓΚ /14−5−2015 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
προέγκριση της ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος 
2016 για τους αντίστοιχους ΚΑΕ 0873 και 0899.

11. Το υπ’ αριθμ. 874/215 έγγραφο του Διεθνούς Οργανι−
σμού Μετανάστευσης περί κάλυψης των απαιτούμενων, 
για την πραγματοποίηση της δράσης, πιστώσεων για 
τα έτη 2015 και 2016.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη 4.219.845,00€, η οποία αφορά τη 
χρηματοδότηση της σύστασης και λειτουργίας της 
Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας στην Αττική για Αιτούντες 
Εθελούσιας Επιστροφής για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της τροποποίησης της συμφωνίας χρη−
ματοδότησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Εξ αυτών δαπάνη συνολικού ύψους 406.000,00 € θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−640 
«Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» ως εξής:

Έτος 2015:
α) Προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 213.007,947 €, 

ήτοι:
α.1. 40.500,00 €, για την προμήθεια κάθε είδους μη−

χανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΚΑΕ 1725 του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 
43−640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής».

α.2. 58.500,00 €, για την προμήθεια κάθε είδους μηχα−
νικού και λοιπού εξοπλισμού, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 1729 του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−640 «Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής».

α.3. 6.429,00 €, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφά−
λισης κτιρίου για πυρκαγιά/ σεισμό κ.α., σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0899 του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−
640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής».

α.4. 107.578,947 €, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφά−
λειας/ φύλαξης, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0873 
του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−640 «Υπηρεσία Πρώτης Υπο−
δοχής».

Έτος 2016:
α) Προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 192.992,053 €, 

ήτοι:
α.1. 8.571,00 €, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφά−

λισης κτιρίου για πυρκαγιά/ σεισμό κ.α., σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0899 του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−
640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής».

α.2. 184.421,053 €, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφά−
λειας/ φύλαξης, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0873 
του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 43−640 «Υπηρεσία Πρώτης Υπο−
δοχής».

Το Υπόλοιπο της συνολικής δαπάνης θα καλυφθεί από 
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μέσω πόρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών, αποφασίζουμε:

1. Συνίσταται Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας εκατόν δέκα 
(110) θέσεων αιτούντων εθελούσιας επιστροφής, στην 
περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττι−
κής, ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής.

2. Η ανωτέρω εγκατάσταση στεγάζεται σε ακίνητο 
εμβαδού 1.500 τ.μ. περίπου, πέντε επιπέδων και βρί−
σκεται στην περιοχή Αττικού Άλσους επί των οδών 
Καρπενησιώτη 62 και Μπάκου, όπως προκύπτει από την 
ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

3. Η λειτουργία τη Δομής φιλοξενίας έχει προσωρινό 
χαρακτήρα και καθορίζεται μέχρι τη λήξη της χρημα−
τοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, ενώ 
δύναται να παραταθεί εφόσον παραταθεί η περίοδος 
υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
πέραν της 31/12/2016.

4. H Κεντρική υπηρεσία της Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας της 
λειτουργίας της εν λόγω Δομής Φιλοξενίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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      Αριθμ. 3634/98079 (2)
Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊό−

ντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανομής 
στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει σχετικά με 
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτα−
κτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμέ−
νων οπωροκηπευτικών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του N. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του N. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (A΄34), όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄38).

2. Το Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106)

3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».

γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».

δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς 
των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωρο−
κηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστι−
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».

στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με 
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων 
μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών».

ζ) Καν. (ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποί−
ηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 
σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών 
έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορι−
σμένων οπωροκηπευτικών, η) Καν (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

θ) Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων.

4. Την αρ.πρ. 3320/89565/13−08−2015 κοινή υπουργική 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της 
Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση 
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στή−
ριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών» 
(Β΄1701).

5. Την αρ.πρ. 3330/89989/17−08−2015 απόφαση ΥΠΑΠΕΝ 
«Αρχική κατανομή των Ποσοτήτων του Παραρτήματος Ιβ 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως 
ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προ−
σωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς 
ορισμένων οπωροκηπευτικών, όπως ισχύει» (Β΄ 1765).

6. Την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων 
και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει (Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της 
Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και έχει σχετικά πρόσφατα 
ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών στο άρθρο 
126 με το ΦΕΚ 1309/Β΄/01.07.2015 (σελ 14668−14669).

7. Την αρ. Υ 120/2015 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Δημήτριο Μελά» (ΦΕΚ Β΄ 1866).

8. Το αίτημα της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομά−
δων Παραγωγών Νομού Ημαθίας με αριθμ πρωτ. 
3588/97129/09−09−2015.

9. Την άποψη της Ε.Κ.Ε (Ένωση Κονσερβοποιών Ελλά−
δος) με αρ. πρωτ. 4185/97069/8−9−2015.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

Τροποποιούμε το άρθρο 7 παραγρ. 1 σημείο β της 
αριθμ πρωτ. 3398/91703/24−08−2015 (ΦΕΚ 1838 Β΄/
26−08−2015) υπουργικής απόφασης ΥΠΑΠΕΝ ως εξής:

«Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρόμενων νωπών 
ροδάκινων και νεκταρινιών που δύναται να αποσυρθεί 
για αυτόν τον προορισμό ορίζεται στους 5.000 τόνους.
Η κατανομή της ποσότητας αυτής θα γίνει με το σύ−
στημα εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα στα πλαί−
σια όμως της αρ. πρ. 3330/89989/17−08−2015 απόφαση 
ΥΠΑΠΕΝ «Αρχική κατανομή των Ποσοτήτων του Πα−
ραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συ−
μπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήρι−

ξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, 
όπως ισχύει (Β΄ 1765)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αριθμ. 
πρωτ. 3398/91703/24−08−2015 (ΦΕΚ 1838 Β΄ 26−08−2015) 
υπουργική απόφαση ΥΠΑΠΕΝ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ  
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