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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης για ίδρυση Σχολής Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ΄ κατηγορίας
στην Αθήνα ως προς την διάρκεια.

2

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι
στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’
αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/10611/766/161/113
(1)
Τροποποίηση απόφασης για ίδρυση Σχολής Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ΄ κατηγορίας
στην Αθήνα ως προς την διάρκεια.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
δ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
ε) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28/08/2014)
όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/
Α/13.05.2015) και 4373/16 (ΦΕΚ 49/Α/01.04.2016).

Αρ. Φύλλου 193

στ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/
05-11-2016).
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β΄/11-11-2016).
3. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ 4057/Β΄/16.12.2016).
4. Το αριθμ. πρωτ: 133562/21-04-2016 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου.
5. Τα με αριθμ. Εισερχ: 166297/23-05-2016, 185203/
6-6-2016 και 185203/6-6-2016 391020/24-11-2016 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/185203/13195/2152/1645/185203/01-08-2016
(ΦΕΚ 2465/Β΄/10-08-2016) απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική
ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της σχολής
Μοντέρνου Πεντάθλου Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα, η
οποία ορίζεται στις 31/10/2017. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2017
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 19/3696
(2)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33
της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) .
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν
και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση
και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και
άλλες διατάξεις» ( Α΄ 199) και τις διατάξεις του άρθρου
11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων
στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
2. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παράγραφος 10
(ΦΕΚ 113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Γεωργίας.
4. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει εκάστοτε.
5. Το ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), άρθρο 3 «Ρυθμίσεις
θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/23-9-2015, Α΄) σχετικά με τον
διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.δ. 70 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...» (ΦΕΚ 114/
22-9-2015/Α΄).
8. Τις αποφάσεις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2076/22-9-2015/τ. Β)
σχετικά με τον καθορισμό σειράς τάξης των Υπουργείων
και τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
9. Την αριθ. Υ 200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄ 3755).
10. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, ιδίως το άρθρο 69.
11. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Τεύχος Β’ 193/27.01.2017

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
12. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347) για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
13. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98,
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
485/2008 του Συμβουλίου.
14. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 907/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, όπως
τροποποιημένος ισχύει.
15. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων.
16. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
17. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
18. Τον Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής «σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 70/2001» και ειδικότερα τις παραγράφους 1α
και 1β του άρθρου 16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
19. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
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αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους,
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.
20. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση.
21. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015)
9170/11-12-2015 για την έγκριση του προγράμματος
«Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
22. Την υπ' αριθ. 201066/213/02-3-1982 απόφαση
Υπουργού Γεωργίας περί του Κανονισμού ελέγχου αποδόσεων των ζώων.
23. Την υπ' αριθ. 331492/29-5-1986 απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί του Κανονισμού Γενεαλογικών Βιβλίων
Αγροτικών Ζώων.
24. Η αριθ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με
την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ)».
25. Η υπ' αριθ. 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
26. Την υπ' 1065/19-4-2016 αριθ. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη "Θέσπιση
διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020»" (ΦΕΚ Β΄ 1273/2016).
27. Την υπ' αριθ. 1063/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1295/2016).
28. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
29. Το αριθ. 3071/05-12-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο δίνονται οδηγίες για το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
30. Το αριθ. 174686/29-11-2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο δίνονται οδηγίες για το περιεχόμενο της
παρούσας απόφασης.
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31. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,
αποφασίζει:
Τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου
10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/
09-06-2016 (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β΄) υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Συμμετοχή στο πρόγραμμα κτηνοτρόφων
μη μέλη δικαιούχων
Ο δικαιούχος της Δράσης 10.2.1, μπορεί να υλοποιεί
τις ενέργειες της δράσης, προσφέροντας τις υπηρεσίες
του και σε κτηνοτρόφους μη μέλη του, που βρίσκονται
εντός ή εκτός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται στο καταστατικό του, με τις εξής
προϋποθέσεις:
α) ότι οι εν λόγω κτηνοτρόφοι δεν είναι μέλη άλλων
δικαιούχων και
β) να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό σαν συνεργαζόμενα μέλη με το οποίο αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογής της Δράσης.
Για τα συνεργαζόμενα μέλη, οι δικαιούχοι θα καταθέτουν στο φάκελο υποψηφιότητας τους, ιδιωτικά συμφωνητικά με τον κάθε συνεργαζόμενο κτηνοτρόφο.
Άρθρο 2
Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων
1. Οι Τεχνικοί σύμβουλοι, (άρθρο 7, Πίνακας 4, υπουργική απόφαση 481/66703/2016/Β΄ 1994), είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις, σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα και εμπειρία
σχετικά με τη γενετική βελτίωση ζωικού πληθυσμού και
τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και ελέγχου αποδόσεων των ζώων. Η επιλογή των τεχνικών συμβούλων
γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης από τους δικαιούχους, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ. Η αμοιβή των
τεχνικών συμβούλων δεν μπορεί να είναι ανώτερη των
5.000 € ανά έτος.
2. Μεταξύ του δικαιούχου και του συμβούλου υπογράφεται σύμβαση η οποία αναφέρει:
i. τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα προσφέρουν την τεχνική
και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη,
ii. το παρεχόμενο έργο του τεχνικού συμβούλου (είδος
και περιγραφή εργασιών),
iii. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου,
iν. το ποσό και τον τρόπο πληρωμής,
ν. τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων,
vi. τους έλεγχους εποπτείας και διορθωτικές ενέργειες,
vii. τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται
αναγκαία από τον δικαιούχο.
Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση, μετά την υπογραφή
της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται
από τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο για τη δαπάνη του τεχνικού συμβούλου θα πρέπει
να κατατεθούν στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων τα ακόλουθα παραστατικά:
α) η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση
β) εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή άλλη
νόμιμη απόδειξη, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., στο οποίο:
• θα περιγράφεται συνοπτικά το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και
• θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
γ) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του τεχνικού συμβούλου, όπως περιγράφονται στη σύμβαση.
δ) απόφαση αποδοχής της αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων από το Δ.Σ. του Δικαιούχου.
4. Η έκθεση πεπραγμένων ελέγχεται και αξιολογείται από το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ., το οποίο και εισηγείται στη
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων σχετικά με την αποδοχή της.
Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο, σε περίπτωση μη
αποδοχής της έκθεσης η δαπάνη απορρίπτεται και στη
συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Πραγματοποίηση ημερίδων
Τα σεμινάρια και οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται
μέχρι τρεις φορές ανά έτος και δικαιούχο και μπορούν
να διεξαχθούν και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών Εκθέσεων.
Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει εκτός της αίτησης πληρωμής του
άρθρου 8 της παρούσας, επιπλέον:
1. Αντίγραφο πρόσκλησης
2. Παρουσιολόγιο της ημερίδας με τις υπογραφές των
συμμετεχόντων
3. Ηλεκτρονικό και τυχόν έντυπο υλικό
Άρθρο 4
Γονοτύπιση
Οι γονοτυπίσεις μπορούν να γίνουν σε όλα τα ζώα φυλών προβάτων και αιγών, που είναι εγγεγραμμένα στα
γενεαλογικά βιβλία και χρησιμοποιούνται στην αναπαραγωγική διαδικασία.
Α. Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της
φυλής, θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης
γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που
υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. Επίσης,
μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα
σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη
Ενέργεια 1 της Δράσης 10.2.1.
Β. Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και
αξιοποίηση των φυλών προβάτων, υποβάλλεται με το
φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη
πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπό-
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θεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες
1 και 2 της Δράσης 10.2.1.
Για κάθε πρόταση το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 20.000,00 € ανά έτος.
Άρθρο 5
Λογισμικό
1. Για την αγορά λογισμικού από το ποσό που αναφέρεται, ανά ζώο και έτος, στον πίνακα του άρθρου 9 της
υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β΄) , μπορεί να δοθεί έως 0,70
ευρώ και έως το συνολικό ποσό των 7.000,00€ ανά έτος.
2. Η αγορά λογισμικού θα πραγματοποιείται μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία
για τις προμήθειες στο Δημόσιο. Η επιλογή θα γίνεται με
βάση το κόστος. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν
ήδη λογισμικό παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης
του. Το λογισμικό πρέπει να είναι συμβατό με τυχόν
υπάρχοντα λογισμικά.
3. Στο λογισμικό θα έχουν πρόσβαση τα Κ.Γ.Β.Ζ. και η
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής ζώων. Επιπλέον, οι ανωτέρω υπηρεσίες
δύναται να προβαίνουν σε έλεγχο, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων.
Άρθρο 6
Ποιοτικός έλεγχος γάλα - κρέας
1. Οι αναλύσεις που μπορούν να γίνουν για τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος αφορούν στον προσδιορισμό Λίπους Πρωτεΐνης, Λακτόζης, Στερεών άνευ λίπους,
Ολικών στερεών, κλασμάτων καζεΐνης, Λιπαρών οξέων
τυροκομική ικανότητα, Σωματικά κύτταρα.
Οι αναλύσεις που μπορούν να γίνουν για τον ποιοτικό
έλεγχο του Κρέατος αφορούν στον προσδιορισμό χρώματος, κατακράτηση νερού, τρυφερότητα, Ενδομυϊκό
Λίπος Λιπαρά οξέα.
2. Η δαπάνη ανά έτος για ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος
και του κρέατος, περιλαμβάνεται στο ποσό που αναφέρεται, ανά ζώο και έτος, στον πίνακα του άρθρου 9 της
υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) .
3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο για τις ποιοτικές αναλύσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
τα ακόλουθα παραστατικά:
α) σχετική σύμβαση με αρμόδιο εργαστήριο
β) εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή άλλη
νόμιμη απόδειξη, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. στο οποίο:
• θα περιγράφεται συνοπτικά το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και
• θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
γ) αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των αναλύσεων εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του Δικαιούχου.
4. Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και αξιολογούνται
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κατά
τον έλεγχο, σε περίπτωση μη αποδοχής των παραπάνω
η δαπάνη απορρίπτεται και στη συνέχεια εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 7
Πρόσληψη - Μισθοδοσία υπαλλήλων
Οδοιπορικά
Η επιλογή των υπαλλήλων γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης από τους δικαιούχους, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.
Η Μισθοδοσία των υπαλλήλων του δικαιούχου δεν
μπορεί να υπερβαίνει την μισθοδοσία των υπαλλήλων
του δημοσίου ανάλογης προϋπηρεσίας που καθορίζεται
από το ν. 4354/2015, (Α΄ 176) όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 8
Αίτηση Πληρωμής
1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο.
2. Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, εντός είκοσι ημερών από το τέλος του διμήνου
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας, και βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον
δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει
ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή βεβαίωση μη ανάκτησης του ΦΠΑ από την εφορία. Ο Φ.Π.Α. που μπορεί να
ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και αν δεν ανακτάται
από τον δικαιούχο. Επίσης, ο Φ.Π.Α δεν είναι επιλέξιμος
στο σύνολο του στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του
μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί.
Άρθρο 9
Διοικητικοί Έλεγχοι
Το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων προβαίνει σε αρχικό διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικασία 1.6.4 του
ΣΔΕ και με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο
πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου πραγματοποιούνται
επιτόπιες επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 48 Καν (ΕΕ)
809/2014.
Επιτόπιες επισκέψεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον
μία ανά έτος σε κάθε δικαιούχο, συνεκτιμώντας το ύψος
του αιτήματος πληρωμής, τον κίνδυνο να μην τηρούνται
οι όροι για τη χορήγηση της στήριξης ή να μην έχει υλοποιηθεί το έργο. Ειδικότερα:
α) για τις ενέργειες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1994/ 01-07-2016/Β΄) όπου, ελέγχεται
η τήρηση στοιχείων γενεαλογίας ή/και ο ατομικός έλεγχος των αποδόσεων και δειγματοληπτικά ο αριθμός των
ζώων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δικαιούχου.
Τα εν λόγω ζώα πρέπει να είναι καταχωρημένα σε ειδική
βάση δεδομένων καταχώρησης στοιχείων γενεαλογίας
και ελέγχου αποδόσεων που τηρείται από τα Κέντρα
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και τους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής της Χώρας.
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β) στην περίπτωση που στο αίτημα πληρωμής του
δικαιούχου περιλαμβάνεται δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων
και συσκευών, το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων προβαίνει σε επιτόπια επίσκεψη για την εξέταση
της προμήθειας, λειτουργίας και εγκατάστασης του εν
λόγω υλικού, συντάσσοντας υπόδειγμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται πριν την
αποστολή της σχετικής κατάστασης πληρωμής στον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από κάθε επιτόπια επίσκεψη και την
ολοκλήρωση του έλεγχου του φυσικού αντικειμένου το
αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων πιστοποιεί
την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου. Το πρακτικό
τηρείται στην υπηρεσία που διενήργησε την επιτόπια
επίσκεψη και αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον
δικαιούχο.
Η Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων επίσης δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στους δικαιούχους της
Δράσης 10.2.1, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 10
Αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης
Το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων αποστέλλει την πιστοποίηση εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου (Υπόδειγμα 1) για κάθε αίτημα πληρωμής διμήνου
του δικαιούχου στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
Το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ταυτοχρόνως αποστέλλει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με
κοινοποίηση των αιτήσεων και των σχετικών ποσών πληρωμής στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
Η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την
σχετική εγκύκλιο πληρωμής, επιβεβαιώνει και ολοκληρώνει τους πραγματοποιηθέντες διοικητικούς ελέγχους,
καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ 20142020 και εγκρίνει το ποσό πληρωμής του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου του σχετικού διμήνου προβαίνοντας στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και
σε οριστικοποίηση της παρτίδας στο ΟΠΣΑΑ. Παράλληλα γνωστοποιεί το ποσό πληρωμής που εγκρίθηκε
για το αίτημα πληρωμής στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών
Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση απόφασης
έγκρισης διάθεσης της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα
με το Σ.Δ.Ε. Η Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ενημερώνει τον
ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης
πίστωσης. Εν συνεχεία η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε έγκριση της παρτίδας και αποστολή του
φακέλου πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την πληρωμή των δικαιούχων.
Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην έκδοση εντολής πληρωμής και
την καταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
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Άρθρο 11
Επιτόπιοι έλεγχοι, έκτακτοι έλεγχοι
Η διενέργεια των ελέγχων υλοποιείται από την ΕΥΔ
ΠΑΑ με τη συνδρομή της EYE ΠΑΑ σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.
Η διενέργεια των δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δαπανών που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην
επαλήθευση των κατωτέρω:
α) την υλοποίηση της ενέργειας σύμφωνα με τους
εφαρμοστέους κανόνες και ότι πληροί όλα τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις
που συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο
διεξαγωγής της επίσκεψης.
Διασφαλίζεται δε ότι η ενέργεια είναι επιλέξιμη γα χορήγηση στήριξης από το ΕΓΤΑΑ,
β) την ύπαρξη λογιστικών ή άλλων εγγράφων που
συνοδεύουν τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν
από τον Δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι
αναγκαίο, ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης πληρωμής με βάση δεδομένα ή εμπορικά έγγραφα
που κατέχουν τρίτα μέρη,
γ) εάν η χρήση ή η προβλεπόμενη χρήση της ενέργειας
ανταποκρίνεται στη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και στη χρήση για την οποία χορηγήθηκε
η στήριξη.
Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία
ΙΙΙ.2.2 «Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων» του ΣΔΕ και συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με την διαδικασία ΙΙΙ.2.3 «Σύνταξη έκθεσης ελέγχου» του ΣΔΕ.
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τη
Διαδικασία ΙΙΙ.2.7 «Έκτακτοι Έλεγχοι» του Σ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄
1273/2016).
Άρθρο 12
Έλεγχοι εποπτείας εφαρμογής Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου
Σκοπός των ελέγχων του παρόντος άρθρου είναι η
διασφάλιση της ύπαρξης και ορθής εφαρμογής του ΣΔΕ
από τους εμπλεκόμενους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους φορείς που ανατίθενται αρμοδιότητες
μέσω των σχετικών αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, EYE ΠΑΑ,
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία IV. 1.1 του ΣΔΕ.
Συντάσσονται σχετικές εκθέσεις ελέγχου, συστήνονται
μέτρα βελτίωσης και παρακολουθείται η εφαρμογή τους
Άρθρο 13
Μη εκτέλεση πληρωμών
Το αίτημα πληρωμής δεν εκτελείται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 της υπ’ αριθμ.
481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1994/01-07-2016/Β) καθώς και στην περίπτωση που
δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία στο γενεαλογικό βιβλίο
(στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων) για το
προηγούμενο δίμηνο.
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Άρθρο 14
Κυρώσεις
1. Εφόσον από επιτόπια επίσκεψη ή / και διοικητικό
έλεγχο προκύψουν δαπάνες που εγκρίθηκαν για την
υλοποίηση των ενεργειών στήριξης του άρθρου 5 της
υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β΄) , αλλά πραγματοποιήθηκαν
για σκοπούς πέραν ή χωρίς να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των ενεργειών της υλοποιούμενης δράσης, τότε
οι δαπάνες αυτές καθίστανται μη επιλέξιμες και περικόπτονται ή, εφόσον για αυτές έχει αποδοθεί οικονομική
ενίσχυση επιστρέφεται το ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τη κείμενη εθνική
και κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, εφόσον από επιτόπια επίσκεψη ή /
και διοικητικό έλεγχο προκύψει μη εκτέλεση εργασιών,
τότε η μηνιαία δαπάνη του ελεγχθέντος προσωπικού
καθίσταται μη επιλέξιμη για το μήνα που έγινε ο έλεγχος.
2. Εάν από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής προκύπτει διαφορά άνω του 10% μεταξύ του ποσού
(χ) που αιτείται ο δικαιούχος και του ποσού (ψ) που κρίνεται επιλέξιμο, τότε εφαρμόζεται διοικητική κύρωση
στο ποσό (ψ). Το ποσό της κύρωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δυο ποσών (χ) και (ψ) και επομένως ο
δικαιούχος λαμβάνει τελικώς το ποσό (z)=ψ-(χ-ψ). Η εν
λόγω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος λαμβάνει
το επιλέξιμο ποσό (ψ), είτε όταν η διαφορά μεταξύ των
ποσών (χ) και (ψ) είναι μικρότερη ή ίση του 10%, είτε
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την
προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (άρθρο 63, παρ. 1
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 809/2014).
Η κύρωση υπολογίζεται για κάθε ενέργεια ξεχωριστά,
λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση που εντός κάθε ενέργειας παρουσιάζεται.
3. Αντίστοιχες κυρώσεις εφαρμόζονται και στις μη
επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται κατά τους επιτόπιους (άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 809/2014) και κατά
τους εκ των υστέρων ελέγχους (άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ)
809/2014).
4. Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις
καθώς και η μερική ή πλήρης ανάκτηση των άρθρων 28
και 30 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) .
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ (1)
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ
Ȁ.ī.Ǻ.ǽ……………………………..

ȉȩʌȠȢ / Ǿȝ/ȞȓĮ:
ǹȡȚșȝ. ʌȡȦĲ.:

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȈǾ ǼȀȉǲȁǼȈǾȈ ĭȊȈǿȀȅȊ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅȊ
ȀȦįȚțȩȢ ȅȆȈǹǹ ȑȡȖȠȣ:…………………………………………………………
ȉȓĲȜȠȢ ȑȡȖȠȣ :…………………………………………………………………….
ǹʌȩĳĮıȘ ȑȞĲĮȟȘȢ:………………………………………………………………….
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ:
Ǿȝ/ȞȓĮ țĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ:
*ĭȊȈǿȀȅ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ

ȈȣȜȜȠȖȒ - ĲȒȡȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȖİȞİĮȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ȗȫȦȞ țĮȚ țĮșȚȑȡȦıȘ-įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖİȞİĮȜȠȖȚțȫȞ ȕȚȕȜȓȦȞ
țĮȚ ȝȘĲȡȫȦȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ ĮȡȚș.
481/66703//09-06-2016 Ȋǹ (ĭǼȀ 1994/01-07-16, Ǻǯ)
ĭȊȁǾ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀȍȃ
ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼȍȃ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǽȍȍȃ

ȂȅȃǹǻǼȈ ǽȍǿȀȅȊ
ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ

ǹĲȠȝȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ʌȠȚȠĲȚțȒȢ țĮȚ ʌȠıȠĲȚțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ȗȫȦȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ ĮȡȚș. 481/66703/09-06-2016 Ȋǹ (ĭǼȀ 1994/1-7-16, Ǻǯ)
ĭȊȁǾ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀȍȃ
ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼȍȃ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǽȍȍȃ

ȂȅȃǹǻǼȈ ǽȍǿȀȅȊ
ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȦȞ țĲȘȞȠĲȡȩĳȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐįȠıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐșİ ʌİȡȚȠȤȒ ȗȦȚțȠȪ
ȖİȞİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ ĮȡȚș.
481/66703//09-06-2016 Ȋǹ (ĭǼȀ 1994/01-07-16, Ǻǯ), İțĲİȜȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ:
1.
2.
3.

īȠȞȠĲȣʌȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȗȫȦȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5
ĲȘȢ ĮȡȚș. 481/66703//09-06-2016 Ȋǹ (ĭǼȀ 1994/01-07-16, Ǻǯ)
ǹȡ. ȗȫȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞİ ȖȠȞȠĲȪʌȚıȘ: …….
*ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİȚ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȓįȚĮ.

ȅ ǼȜİȖțĲȒȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ īİȞİĲȚțȒȢ ǺİȜĲȓȦıȘȢ
ǽȫȦȞ……………………

ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ȉȅȊ Ȁ.ī.Ǻ.ǽ. ………….

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ)

1496

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 193/27.01.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02001932701170008*

