
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτι-
κών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών 
από α) τις πλημμύρες της 9ης έως και 16ης Οκτωβρί-
ου 2021 και β) την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 
2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αι-
τωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’  αρ. 86 
παραχώρησης μεταλλείου του Νομού Θεσσαλο-
νίκης.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 129132 ΕΞ 2022  (1)
   Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώ-

πιση ζημιών από α) τις πλημμύρες της 9ης έως 

και 16ης Οκτωβρίου 2021 και β) την πλημμύρα 

της 11ης Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περι-

φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Πε-

ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 12Α.
2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 

Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’31).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

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

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ.  97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

13. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

15. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 
(Α’ 66)» (Β’ 2670).

16. Την υπ’ αρ. 619/146296/30.12.2016 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

17. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
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ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

19. Την υπ’ αρ. 71/14.7.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων.

20. Την από 3.8.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επι-
τροπής Κρατικής Αρωγής.

21. Την ανάγκη στήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσε-
ων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές 
που επλήγησαν από α) τις πλημμύρες της 9ης έως και 
16ης Οκτωβρίου 2021 και β) την πλημμύρα της 11ης Δε-
κεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 
τις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες 
ζημιές και οι οποίες περιοχές δεν έχουν οροθετηθεί με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

22. Την υπό στοιχεία 123256ΕΞ2022/1.9.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

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

Άρθρο μόνο
Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορή-

γηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για 
αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από α) τις πλημ-
μύρες της 9ης έως και 16ης Οκτωβρίου 2021 και β) την 
πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν οριοθε-
τηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών:

α) πλημμύρες της 9ης έως και 16ης Οκτωβρίου 2021:
- Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου, Κα-

τοχής, Λεσινίου και Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας 
Οινιάδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αστακού, Καραϊσκάκη και 
Στρογγυλοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Αστακού 
του Δήμου Ξηρομέρου και

- Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου, Καλυβίων και Δοκιμί-
ου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου, Δημοτική Κοινότη-
τα Αγγελοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκά-
στρου, Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Θεστιέων και Δημοτική Κοινότητα Ρίγανης της 
Δημοτικής Ενότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου,

β) πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021:
- Δημοτικές Κοινότητες Μεσολογγίου, Αγίου Γεωρ-

γίου και Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου, Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου 
Μεσολογγίου και Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας 
Οινιάδων και Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού της Δη-
μοτικής Ενότητας Αιτωλικού του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου και Αγίου Νικολάου 
της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου και Δημοτικές Κοινό-
τητες Αγγελοκάστρου, Λυσιμαχείας και Κλεισορρευμά-
των της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου 
Αγρινίου και

- Δημοτική Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου της Δημοτι-
κής Ενότητας Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Εσωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/91201/852 (2)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αρ. 86 πα-

ραχώρησης μεταλλείου του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανάθεση 
δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων Υπουργείων».

β) Του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α’ 114).

γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ε) Της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8.6.2018 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

2. Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 
(Α’ 277), και ειδικότερα τα άρθρα 125, 126 και 127 αυ-
τού.
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3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/84086/1188/
10.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών «Έκπτωση των: Φω-
τεινής χήρας Κων/νου Μητσάκη, Ευάγγελου Κ. Μητσάκη 
και Σωκράτη Κ. Μητσάκη από τα δικαιώματα μεταλλειο-
κτησίας τους επί της υπ’ αρ. 86 παραχώρησης μεταλλείου 
του Νομού Θεσσαλονίκης».

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει 
καταστεί αμετάκλητη όπως προκύπτει από το υπό στοι-
χεία ΧΕΜ4103/6.5.2022 έγγραφο του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το υπ’ αρ. 3471/2.6.2022 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, στο 
οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «ότι μία ερευνητική 
προσπάθεια στον χώρο της παραχώρησης αυτής, για την 
αξιολόγηση πιθανής μεταλλοφορίας αστριούχου υλικού, 
δεν θα ήταν επωφελής για το Δημόσιο», αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, την 
μεταλλειοκτησία της παραχώρησης μεταλλείου 86 του 

Νομού Θεσσαλονίκης, που συστάθηκε σύμφωνα με το 
από 22.5.2009 π.δ. (Β’ 1142).

2. Διατάσσουμε, σύμφωνα με την παρ.  2 του άρ-
θρου 126 του ν.δ. 210/1973, την ολική κατάπτωση υπέρ 
του Δημοσίου της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής: 
υπ’ αρ. 212/700315-3/5.7.2004 της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, ποσού 3.816,00 ευρώ, η οποία εκδόθηκε σε 
αντικατάσταση της ισόποσης υπ’ αρ. 09397/8318/466 
της Τράπεζας Αττικής.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, ο χώρος της ανωτέρω μεταλλειο-
κτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώρηση, κατά 
τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 15 και επόμενα 
του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ   
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*02048581409220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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