ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Κως, 17 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2017
ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Να προσέλθουν στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης στο Λινοπότι για να παραλάβουν τα απαραίτητα έντυπα προκειμένου
να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής για τη δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γη που
μίσθωσαν το έτος 2017, καλεί ο Δήμος Κω όλους τους δικαιούχους κτηνοτρόφους του νησιού
της Κω.
Η διαδικασία υλοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) σε συνεργασία με τον Δήμο Κω.
Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή
δίπλωμα οδήγησης. Με την επίδειξη αυτού του εγγράφου θα παραλαμβάνουν το έντυπο
κατανομής Δημόσιας ή Δημοτικής Βοσκήσιμης Γαίας έτους 2017, το οποίο θα πρέπει να
υπογράψουν εις διπλούν.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να προβούν στην πληρωμή του τιμήματος που τους αναλογεί σε
έναν τραπεζικό λογαριασμό της ΠΝΑ (αναγράφονται δύο τραπεζικοί λογαριασμοί στο έντυπο),
με καταληκτική ημερομηνία την 15η Φεβρουαρίου 2018.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της ΠΝΑ οι κτηνοτρόφοι που δεν θα
πληρώσουν για το έτος 2017 θα απενταχθούν από την κατανομή των βοσκήσιμων γαιών για το
έτος 2018.
Η παραλαβή του εντύπου γίνεται από τους παρακάτω υπαλλήλους, από όπου δίνονται και
περισσότερες πληροφορίες:
➢ Δημοτική Κοινότητα Κω: κα Βασιλεία Τσολάκη και κα Γκίζα Αγγελική (ισόγειο
Δημαρχείου Κω - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, τηλ. 22423-60462)
➢ Δημοτικές Κοινότητες Ασφενδιού και Πυλίου: κα Ειρήνη Μέρη και κ. Νικήτας
Θαλασσινός (κτίριο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Λινοπότι, τηλ.
22420-48350)
➢ Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας: κ. Νικόλαος Διακοσταμάτης και κ. Σταμάτης
Μαλακτάρης (τηλ. 22423-60128)

➢ Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας: κ. Μηνάς Βησσαρίτης και κ. Γεώργιος Πανηγυράκης
(τηλ. 22420-91137)
➢ Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου: κα Διονυσία Βαβίθη και κ. Νικόλαος Μαστροδημήτρης
(τηλ. 22420-72197 και 22420-71208).
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

E
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού του
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών
Περιβάλλοντος» που κυρώθηκε με το 21-4-1993
π.δ/γμα (ΦΕΚ 283 Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2018 και για τη
θέση των οχημάτων σε ακινησία.

3

Συγκοινωνιακό έργο του Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.).

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/
23-08-2016 (Β’ 2848) «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά
την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» απόφασης
του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος» που κυρώθηκε με το 21-4-1993
π.δ/γμα (ΦΕΚ 283 Β΄).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της αριθμ. 2683/9-10-1992 πράξης
της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελεωνόρας - Αλεξάνδρας
Κρεμαλή - Μουλοπούλου με την οποία η Αικατερίνη Νίνα Μουλοπούλου συνέστησε κοινωφελές ίδρυμα με
την επωνυμία «Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος», β) του από 21-4-1993

Αρ. Φύλλου 4642

π.δ/τος (ΦΕΚ 283 Β’), με το οποίο εγκρίθηκε η σύστασή
του και κυρώθηκε ο οργανισμός του, γ) των άρθρων 51
και 52 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’) και δ) του άρθρου
110 του Αστικού Κώδικα.
2. Το αριθμ. 191/2-5-2017 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος.
3. Το αριθμ. 185/2009 π.δ/γμα (ΦΕΚ 213 Α’) σχετικά με
την ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το αριθμ. 111/2014 π.δ/γμα (ΦΕΚ 178 Α’) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα (ΦΕΚ 114 Α’) σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού την ανασύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη μετονομασία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
6. Τα αριθμ 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210 Α’) και 73/
23-9-2015 (ΦΕΚ 116 Α’) π.δ/τα περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/15-11-2016
(ΦΕΚ 3696 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου.
8. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.
Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομικών, της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
3 (Περιουσία - Πόροι) του Οργανισμού του Ιδρύματος με
την επωνυμία «Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα
Επιστημών Περιβάλλοντος», σύμφωνα με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου των παρακάτω εδαφίων:
«Η περιουσία του Ιδρύματος δύναται να τοποθετείται
σε άλλη προσοδοφόρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του επένδυση, εφαρμοζομένων των
διατάξεων του ν. 4182/2013, όπως ισχύει. Επιπλέον με
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ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας,
δύναται να χρησιμοποιεί μέρος του κεφαλαίου του, το
οποίο όμως δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσοστό
(1%) κατ’ έτος, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των
κοινωφελών σκοπών του. Η διαχείριση της περιουσίας
του ιδρύματος υπόκειται σε όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας».
Στον Υπουργό Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την
εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους
2018, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.
9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης
τελών κυκλοφορίας έτους 2018 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, που λήγει την 31-12-2017,
καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 5-1-2018.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 1220
(2)
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2018 και για
τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82),
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994
(Α’ 75), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 2948/
2001 (Α’ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 35 του ν. 3986/2011(Α’ 152), όπως τέθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015
(Α’ 152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016
(Α’ 141).
4. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «περί του Οργανισμού του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπ’αριθμ Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β’), «Ανάθεση
είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω
των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα
Α.Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)».

Αριθμ. 940
(3)
Συγκοινωνιακό έργο του Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης»
(Ο.Α.Σ.Θ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου
3 του ν. 4482/2017 (Α’ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
β. Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.
γ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
δ. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ζ. Της αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β’ 2168) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
η. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11505/09.11.2017 έγγραφο της
«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε».
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80319/3865/10-11-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Εγγραφή
συμπληρωματικής πίστωσης για επιχορήγηση στον
Ο.Α.Σ.Θ.».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 24.843.000,00 €, η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(ΚΑΕ-2584), αποφασίζουμε:
1. Για την απρόσκοπτη παροχή του συγκοινωνιακού
έργου από τον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές
συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) και την κάλυψη ανελαστικών δαπανών του Οργανισμού, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός του τρέχοντος έτους (2017)
πραγματοποιείται στον Οργανισμό έκτακτη χρηματική
καταβολή ύψους 24.843.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30.4.2001 οικονομική συμφωνία, όπως
αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά τη
δημοσίευση του ν. 4482/2017.
2. Κατά τα λοιπά, το συγκοινωνιακό έργο που ανατέθηκε προσωρινά στον O.A.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 «Νέο
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) παρέχεται και εκτελείται με τους ίδιους
όρους που προβλεπόταν στην από 30.4.2001 οικονομική συμφωνία, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4482/2017
(Α’ 102/25.7.2017).
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

62039

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
I

Αριθμ. 2056/140051
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-082016 (Β’ 2848) "Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της
κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής,
κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης" απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Τις διατάξεις:
α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19
του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με
το δέκατο άρθρο του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας»
(Β’ 942), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ92/29-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’ 4195).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016
(Β’ 2848) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 συμπληρώνεται ως
εξής:
«Για το έτος 2018, η Επιτροπή ξεκινάει το έργο της στις
16 Φεβρουαρίου και το ολοκληρώνει έως τις 15 Απριλίου.».
2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τη διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων
ασκούν και οι Περιφέρειες ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η πληρωμή των μισθωμάτων.».
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3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή
του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017
καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της
Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση
Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για
τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει
στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».

Τεύχος Β’ 4642/29.12.2017

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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