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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6102
(1)
1η Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. με αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ
355/Β΄/30.03.2010) για το πλαίσιο εφαρμογής του
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013
(ΠΑΑ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/
22−4−2007).
1.2. Του π.δ. 402/88 Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το
άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) .
1.4. Του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−

θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γεννιάς».
1.5. Της με αριθ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά. Την με
αρ. πρωτ. 130800/8−11−2007 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και
Οικονομικών για την έγκριση της «Στρατηγικής Μελέ−
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013».
1.6. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με
αριθ. 2974/710/8−4−2009 (ΦΕΚ 670/Β/10−4−2009) «Προσ−
διορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών
των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα. αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
1.7. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με αριθ. 292313/2622/3−7−2009 (ΦΕΚ 1391/Β/13−7−2009)
σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή−
σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο
2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής ενισχύ−
σεων στους δικαιούχους, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.8. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με αριθ. 102952/1985/24−7−2009 (ΦΕΚ 1793/
Β/28−8−2009) σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας
ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123β «Αύξηση
της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του ΠΑΑ, καθώς
και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους
δικαιούχους όπως ισχύει κάθε φορά.
1.9. Της υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστι−
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κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄), όπως
ισχύει κάθε φορά.
1.10. Της με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συ−
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007−2013,
όπως ισχύει κάθε φορά.
1.11. Της με αριθ. 12966/19/3/2012 (ΦΕΚ Β΄ 810/19.3.12) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιου Μωραϊτη».
1.12. Του π.δ. 31/2012 (Α’ 62 /21−3−2012) «Διορισμός
Υπουργού Οικονομικών».
2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει καθώς
και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθ.
883/2006 και 885/2006.
2.2. Τον Καν. (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.
2.3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.4. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.
2.5. Τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης
Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών
για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).
2.6. Τον Καν. (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης
Οκτωβρίου όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ)
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ−
βατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής
κατά κατηγορία).
2.7. Τον Καν. (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δε−
κεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
2.8. Την απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (E(2006)
3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2007−2013.
2.9. Τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.

2.10. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013»
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν
τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφα−
σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
3. Το γεγονός ότι:
3.1. πρέπει να απλοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες
προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμ−
ματος
3.2. Προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 21.612.702
Ευρώ σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ−
σεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (ΣΑΕ 082/8, αριθ. έργου 2010ΣΕ08280000),
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔΠΑΑ
με το υπ’ αριθμ. 708/14.02.2012 έγγραφό της, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 401/10.03.2010 (355/
Β΄/30.03.2010) κοινή Απόφασή μας για το πλαίσιο εφαρ−
μογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013,
(εφεξής Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010) ως εξής:
Άρθρο 1
1. Όπου στο κείμενο της κοινής απόφασης που τρο−
ποποιείται γίνεται αναφορά σε «ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ»
νοείται η «ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Τροποποίηση του Άρθρου 16
της Κ.Υ.Α. 401/10.3.2010
1. Αντικαθιστούμε την 1η περίπτωση της παραγράφου
3, με το εξής:
• «Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Προ−
καταβολών Δικαιούχων στην ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικό−
τητα, με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου κάθε
αιτήματος δικαιούχου»
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, ως εξής:
«4. Για τη λήψη Μερικής Πληρωμής Δαπανών που
έχουν πραγματοποιηθεί από την ΟΤΔ, τηρείται η ακό−
λουθη διαδικασία:
• Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δαπα−
νών του μέτρου 431 στην ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα
όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών του μέτρου
ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της προκαταβολής που
έχει καταβληθεί στην ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγραφο
2 (α) ανωτέρω.
• Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δα−
πανών των μέτρων 41 και 421 στην ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγω−
νιστικότητα όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών
στα μέτρα αυτά ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της
προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην ΟΤΔ σύμφωνα
με την παράγραφο 2 (β) ανωτέρω.
• Η ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα διενεργεί, κατά
περίπτωση, τους κατάλληλους διοικητικούς ελέγχους
σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 14 ή/και το
άρθρο 21 της παρούσης και στη συνέχεια διαβιβάζει
στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο μερικής πληρωμής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου
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ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΕ ΠΑΑ−
Ανταγωνιστικότητα.
• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τους ειδικούς τραπεζικούς λο−
γαριασμούς που διατηρεί η ΟΤΔ αποκλειστικά και μόνο
για τα αντίστοιχα μέτρα του τοπικού προγράμματος.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του Άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010
1. Αντικαθιστούμε την τελευταία πρόταση της παρα−
γράφου 2 ως εξής:
«Η διάθεση της πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους
γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοι−
βή.»
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, ως εξής:
«4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται μετά τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, η
οποία δίνεται το αργότερο εντός 20 ημερών από την
παραλαβή του σχετικού αιτήματος της ΟΤΔ. Η εξέταση
της πρόσκλησης συνίσταται στη συμβατότητα αυτής
με τα αναφερόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως
ποσοστά ενίσχυσης, κατηγορίες δικαιούχων, χρηματο−
δοτικά στοιχεία και εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα.»
3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 5, με το εξής:
«5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται κατ΄ ελά−
χιστον μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά. Ειδικότερα,
περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
πρέπει κατ΄ ελάχιστον να δημοσιευθεί μία φορά σε
μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην περιοχή πα−
ρέμβασης του τοπικού προγράμματος, ενώ θα πρέπει
να είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ. Η
προθεσμία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών
δικαιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημε−
ρών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ανωτέρω προθεσμία είναι
δυνατόν να παρατείνεται από την ΟΤΔ το πολύ μία
φορά και για χρονικό διάστημα έως ένα μήνα με ταυ−
τόχρονη ενημέρωση της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα.
Η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί έως ένα
μήνα ακόμη σε περίπτωση ανωτέρας βίας και μετά από
έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα . Στην περί−
πτωση αυτή τηρείται και για τις παρατάσεις ο ως άνω
τρόπος δημοσίευσης».
Άρθρο 4
Τροποποίηση του Άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 401/10.3.2010
1. Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων
των δυνητικών δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια
επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) και
σε κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) ανά−
λογα με το είδος της προκηρυσσόμενης δράσης. Τα
κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι προτάσεις που
υποβάλλονται στο πλαίσιο του μέτρου 41 του τοπικού
προγράμματος είναι σύμφωνα με αυτά για τα οποία
γνωμοδοτεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 78(α) του Καν. 1698/2005.
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 7, ως εξής:
«7. Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγ−
χου από την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, τα αποτε−
λέσματα κοινοποιούνται στην ΟΤΔ η οποία οφείλει να
πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προσαρμογές, τροπο−
ποιώντας ανάλογα την απόφαση της παραγράφου 5.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αλλαγή από
τον δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν απαιτείται νέα από−
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φαση της ΕΔΠ LEADER αλλά η ΟΤΔ αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά την ΕΔΠ LEADER,
με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστι−
κότητα»
3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 8, ως εξής:
«8. Στη συνέχεια η ΟΤΔ κοινοποιεί με συστημένη
επιστολή στον κάθε υποψήφιο την απόφαση της ΕΔΠ
LEADER συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης
της συγκεκριμένης δράσης, καθώς και το αναλυτικό
δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του. Στην επιστο−
λή αναφέρεται και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.
Η απόφαση της ΕΔΠ LEADER και ο πίνακας κατάτα−
ξης των υποβληθεισών προτάσεων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΟΤΔ, τοιχοκολλούνται στην έδρα της
και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα, εφόσον
υπάρχει.»
4. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 12, ως εξής:
«12. Η ΟΤΔ κοινοποιεί με συστημένη επιστολή την ως
άνω απόφαση της ΕΔΠ LEADER, καθώς και τα πρακτικά
της επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόμενους της
δράσης στην οποία εντάσσεται η πρόταση. Η απόφαση
της ΕΔΠ LEADER και ο πίνακας κατάταξης των υπο−
βληθεισών προτάσεων όπως διαμορφώνεται μετά την
εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της ΟΤΔ και τοιχοκολλούνται στην έδρα της, ενώ απο−
στέλλονται και στην ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα προς
ενημέρωσή της».
5. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 16, ως εξής:
«16. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης Έντα−
ξης / Χρηματοδότησης, η ΟΤΔ καλεί τους δικαιούχους
που περιλαμβάνονται σε αυτήν για υπογραφή σύμβασης
αποστέλλοντάς τους σχετικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτω−
ση η σύμβαση υπογράφεται εντός 90 ημερών από την
ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης Ένταξης / Χρη−
ματοδότησης στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος
«Διαύγεια» και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΔ ΠΑΑ – Ανταγω−
νιστικότητα.»
Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνε−
ται έως 150 ημέρες από την ΟΤΔ, ύστερα από αιτιολο−
γημένο αίτημα του δικαιούχου. Η εν λόγω ημερομηνία
μπορεί να παραταθεί έως ένα μήνα ακόμη σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από
έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα».
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών
διαστημάτων για την υπογραφή της σύμβασης το έργο
απεντάσσεται».
6. Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α) και β) της πα−
ραγράφου 17, ως εξής:
«α) Για κατασκευαστικές εργασίες, η ΟΤΔ καταρτίζει
πίνακα τιμών μονάδας ανά είδος εργασίας ο οποίος
περιλαμβάνεται στο κείμενο της προκήρυξης του άρ−
θρου 17 της παρούσης και κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ −
Ανταγωνιστικότητα.
Ο πίνακας δύναται να αναπροσαρμόζεται και σε
κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΠ LEADER. Τυ−
χόν αποκλίσεις των τιμών αυτών σε έργα του τοπικού
προγράμματος μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνο σε
πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
β) Για τις λοιπές ενέργειες η ΟΤΔ αξιολογεί το κόστος
με βάση τις σχετικές προσφορές που περιλαμβάνονται
στο φάκελο υποψηφιότητας, εκτός από τις περιπτώσεις
που τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος. Η
ΟΤΔ διενεργεί έρευνα αγοράς όπου απαιτείται.»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 5
Τροποποίηση του Άρθρου 19 της Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 5, ως εξής:
«5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνα−
τή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρό−
σωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 30% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων
με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.»
2. Αντικαθιστούμε το 2ο εδάφιο, της παραγράφου 7,
ως εξής:
«Σε περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει
αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης πρέπει, προ−
κειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να
εγκριθεί προηγουμένως από την ΟΤΔ η σχετική τρο−
ποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει
τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την
αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία
που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής του. Η αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου
επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
δεν είναι αποδεκτή. Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχι−
κού προϋπολογισμού αιτιολογημένη ή η μη, όπως αυ−
τός προσδιορίζεται στη σχετική σύμβαση, επιβαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο και δεν μπορεί να
οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου του επιλέξιμου
για κάθε μέτρο προϋπολογισμού. Τροποποιήσεις που
αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν υπόψη
τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους γενικούς
κανόνες του ΠΑΑ.»
3. Αντικαθιστούμε το 3ο εδάφιο, της παραγράφου 7,
ως εξής:
«Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από
την ΟΤΔ, εφόσον δεν απαιτείται τροποποίηση Τεχνικού
Δελτίου Έργου υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση
με το δικαιούχο και κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην
ΕΥΕ ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα. Εφόσον η τροποποίηση
προκαλεί αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Έργου η ΟΤΔ
τροποποιεί αντίστοιχα το Τεχνικό Δελτίο Έργου και
υποβάλλει σχετικό αίτημα στην της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγω−
νιστικότητα για έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να
προχωρήσει σε τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο
και να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστι−
κότητα».
4. Αντικαθιστούμε το 4ο εδάφιο, της παραγράφου 7,
ως εξής:
«Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του
επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες),
επιφέρει αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
Αντικαθιστούμε την 1η κουκίδα της παραγράφου 13
ως εξής:
• «η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας,
η απόφαση έγκρισης της ΟΤΔ, η απόφαση Ένταξης
της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, η σύμβαση με την
ΟΤΔ,»
Άρθρο 6
Τροποποίηση του Άρθρου 20 της Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, ως εξής:

«4. Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους
δικαιούχους γίνεται από την ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αι−
τήματος πληρωμής, τμηματικά και ανάλογα με τη φύση
του έργου, τον προϋπολογισμό του και το χρονοδιά−
γραμμα υλοποίησης. Τα στάδια και ο τρόπος τμηματικής
καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται
στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου.
Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα εί−
ναι πλήρες και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις
στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΟΤΔ. Κατ’ εξαί−
ρεση, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, στην
περίπτωση που το σχετικό αίτημα του δικαιούχου απο−
τελεί αντικείμενο δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου
από την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την
παράγραφο 14 κατωτέρω.»
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 5, ως εξής:
«5. Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως
πέντε (5) αιτήματα πληρωμής δαπανών, ανάλογα με τη
φύση του έργου και τον προϋπολογισμό του. Το τελευ−
ταίο αίτημα πληρωμής ισοδυναμεί με αποπληρωμή και
παραλαβή του έργου.»
3. Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
6, ως εξής:
«6. Για τα έργα των υπομέτρων L123, L311, L312, L313
(για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας) είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος
του δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής, η οποία
δε θα υπερβαίνει το 50% της Δημόσιας Δαπάνης του
επενδυτικού σχεδίου με την προϋπόθεση προσκόμισης
από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντι−
στοιχεί στο 110% της προκαταβολής,»
4. Αντικαθιστούμε το 4ο εδάφιο της παραγράφου 7,
ως εξής:
«Σε περιπτώσει πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριω−
μένες που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από την
ΟΤΔ θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ έξι
(6) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα,
τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ. Με
την παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως
άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιού−
χος δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο, το έργο θα απεντάσσεται.»
5. Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της παραγρά−
φου 9, ως εξής:
«Παράλληλα, η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER
σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυ−
πα εγγράφων δικαιολογητικών με την ένδειξη: «ελέγ−
χθηκε και επιχορηγήθηκε από την ΟΤΔ LEADER …… για
το ποσό ………….» και τα αναπαράγει σε φωτοτυπίες, τις
οποίες εφόσον επιθυμεί η Επιτροπή πιστοποίησης έρ−
γων LEADER, τις επικυρώνει «ως ακριβή αντίγραφα εκ
του πρωτοτύπου». Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών
επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της ΟΤΔ
τηρούνται τα ανωτέρω αντίγραφα/φωτοτυπίες.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της παραγρά−
φου 11, ως εξής:
«Ο λογαριασμός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύμ−
βαση που έχει υπογράψει με την ΟΤΔ και στο αίτημα
πληρωμής.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του Άρθρου 21 της Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1, ως εξής:
«1. Για τα μέτρα 421 και 431 οι διοικητικοί έλεγχοι επί
των αιτημάτων πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο
26 του Καν(ΕΚ) 1975/2006, πραγματοποιούνται από την
ΕΥΕ ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου αποτυπώνονται σε Πρακτικό Διοικητικού Ελέγ−
χου Δαπανών. Στις περιπτώσεις διοικητικών ελέγχων
του 431 όπου τα αποτελέσματα του ελέγχου πιστοποι−
ούν στο ακέραιο το αίτημα πληρωμής, το Πρακτικό Δι−
οικητικού Ελέγχου καλύπτεται από τη σχετική απόφαση
Έγκρισης Χρηματοδότησης».
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2, ως εξής:
«2. Για τα σχέδια συνεργασίας του μέτρου 421 υποβάλ−
λονται αιτήματα πληρωμής δαπανών ανάλογα με την
πρόοδο υλοποίησης του έργου, το τελευταίο εκ των
οποίων ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του
σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου
κάθε αιτήματος πληρωμής πιστώνονται οι λογαριασμοί
των δικαιούχων από τον ειδικό λογαριασμό που τηρούν
οι συμμετέχουσες ΟΤΔ για τα μέτρο 421.»
3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3, ως εξής:
«3. Ως προς το μέτρο 431 η ΟΤΔ πραγματοποιεί, πριν
τη διεξαγωγή του διοικητικού ελέγχου της παραγράφου
1 ανωτέρω, τις πληρωμές των δαπανών του μέτρου
από τον ειδικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό
αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 ανωτέρω ή δυνητικά,
οι δαπάνες του Μέτρου 431 εξοφλούνται από την ΟΤΔ
και στη συνέχεια μεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό από
τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό στο λογαριασμό της
ΟΤΔ. Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της ΟΤΔ
συντάσσει Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών του Μέτρου
431, στην οποία αναφέρονται συγκεντρωτικά όλες οι
εξοφληθείσες δαπάνες του μέτρου. Η βεβαίωση απο−
στέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα μαζί με
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το αίτημα μερικής πληρωμής όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 16, παράγραφος 4, ανωτέρω και συνοδεύεται από
τις κινήσεις του ειδικού λογαριασμού που διατηρείται
για το εν λόγω μέτρο.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του Άρθρου 28 της Κ.Υ.Α. 401/10.03.2010
Αντικαθιστούμε το Άρθρο 28 ως εξής:
«Εξασφάλιση Δημόσιας Δαπάνης»
Η δαπάνη που προκαλείται και βαρύνει τη ΣΑΕ 082/8
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
από την παρούσα, ανέρχεται σε €324.879.552, ποσό που
αντιστοιχεί στη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα 4 του ΠΑΑ,
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, η οποία κατανέμεται εν−
δεικτικά στα έτη 2011−2015 ως ακολούθως: Για το έτος
2011 €20.000.000, για το έτος 2012 €90.000.000 για το
έτος 2013 €100.000.000,για το έτος 2014 €45.000.000
και για το έτος 2015 € 69.879.552.
Η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ].
Το ποσό αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά, εγγράφεται
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έναν κωδικό
αριθμό για το σύνολο των πιστώσεων του Άξονα 4. Το
ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των ενερ−
γειών που υλοποιούνται από τις ίδιες τις Ο.Τ.Δ. (πλην
της προμήθειας του εξοπλισμού−παγίων), που πραγμα−
τοποιούνται στο πλαίσιο του μέτρου 431 του τοπικού
προγράμματος εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και καλύπτεται από εθνικές δαπάνες.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
1. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για όλα τα
έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης/
Χρηματοδότησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότη−
τα στο πλαίσιο σχετικών προκηρύξεων των Ο.Τ.Δ. για
την υλοποίηση του τοπικού τους προγράμματος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 401/10−03−2010
(ΦΕΚ 355/Β/2010) απόφασή μας.

L322 – 3

L321 – 3

L313 – 4

L313 (įȡȐıİȚȢ 1 ȑȦȢ 3),
L321 (įȡȐıİȚȢ 1 & 2),
L322 (įȡȐıİȚȢ 1 & 2),
L323 (įȡȐıİȚȢ 1, 2Į, 3 & 4)

L123ȕ (ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
>200.000),
L311, L312,
L313 (įȡȐıİȚȢ 5 ȑȦȢ 9)

L123Į,
L123ȕ (ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ 
200.000, țĮșİıĲȫȢ de
minimis)

ȂȑĲȡĮ / ȊʌȠȝȑĲȡĮ / ǻȡȐıİȚȢ

50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ

ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

75
60
60

70
75
75

100
70
70

100

100

65
60
50
60
60

ǻȘȝȩıȚĮ
ǻĮʌȐȞȘ
50
40

100
100
100
100
100

ȈȣȞȠȜȚțȩ
ȀȩıĲȠȢ
100
100

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ǹ.Ȃ.Ĭ., ǳʌİȚȡȠȢ, ǻȣĲȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
ĬİııĮȜȓĮ, ǿȩȞȚĮ ȃȘıȚȐ, ȀȡȒĲȘ
ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠȢ
Ǻ. ǹȚȖĮȓȠ
ȀİȞĲȡȚțȒ ȂĮțİįȠȞȓĮ, ǻȣĲȚțȒ ȂĮțİįȠȞȓĮ,
ǹĲĲȚțȒ
ǺȠȚȦĲȓĮ, ĭșȚȫĲȚįĮ, ǼȪȕȠȚĮ
ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ
ĭȦțȓįĮ, ǼȣȡȣĲĮȞȓĮ

ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ȆİȡȚȠȤȑȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

ǼȞĲȐıİȚȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȑȦȢ 31/12/2010

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ

25
40
40

30
25
25

0
30
30

0

0

50
50
50
50

35
40
50
40
40

ǿįȚȦĲȚțȒ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒ
50
60

ǹȞĲȚțĮșȚıĲȠȪȝİ ĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ ȦȢ İȟȒȢ :
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

421 – 431

L323 – 2ȕ

ȂȑĲȡĮ / ȊʌȠȝȑĲȡĮ / ǻȡȐıİȚȢ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ
ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ȆİȡȚȠȤȑȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

75
100
100
100

100

60
75
75

ǻȘȝȩıȚĮ
ǻĮʌȐȞȘ

100
100
100

100
100
100

ȈȣȞȠȜȚțȩ
ȀȩıĲȠȢ

0

25
0
0

40
25
25

ǿįȚȦĲȚțȒ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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L322 – 3

L321 – 3

L313 – 4

L313 (įȡȐıİȚȢ 1 ȑȦȢ 3),
L321 (įȡȐıİȚȢ 1 & 2), L322
(įȡȐıİȚȢ 1 & 2), L323
(įȡȐıİȚȢ 1, 2Į, 3 & 4)

L123ȕ (ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
>200.000),
L311, L312,
L313 (įȡȐıİȚȢ 5 ȑȦȢ 9)

L123Į,
L123ȕ (ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ 
200.000, țĮșİıĲȫȢ de
minimis)

ȂȑĲȡĮ / ȊʌȠȝȑĲȡĮ / ǻȡȐıİȚȢ

100
100
100

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

100
70
70

100

75
60
60

100

ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

100

100
100
100

100

ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ

40
35
35
40

70
75
75

100
100
100
100

ǹĲĲȚțȒ
ǺȠȚȦĲȓĮ, ĭșȚȫĲȚįĮ, ǼȪȕȠȚĮ
ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ
ĭȦțȓįĮ, ǼȣȡȣĲĮȞȓĮ

50

65
60
50
50
50

ǻȘȝȩıȚĮ
ǻĮʌȐȞȘ
50
40

100
100
100

100

ȀİȞĲȡȚțȒ ȂĮțİįȠȞȓĮ, ǻȣĲȚțȒ ȂĮțİįȠȞȓĮ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ
ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

100
100
100
100
100

ȈȣȞȠȜȚțȩ
ȀȩıĲȠȢ
100
100

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ǹ.Ȃ.Ĭ., ǳʌİȚȡȠȢ, ǻȣĲȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
ĬİııĮȜȓĮ, ǿȩȞȚĮ ȃȘıȚȐ, ȀȡȒĲȘ
ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠȢ
Ǻ. ǹȚȖĮȓȠ

ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ȆİȡȚȠȤȑȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

25
40
40

30
25
25

0
30
30

0

0

60
65
65
60

50

35
40
50
50
50

ǿįȚȦĲȚțȒ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒ
50
60

ǼȞĲȐıİȚȢ İȞȓıȤȣıȘȢ Įʌȩ 1/1/2011 ȑȦȢ 31/12/2013

23028
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

421 – 431

L323 – 2ȕ

ȂȑĲȡĮ / ȊʌȠȝȑĲȡĮ / ǻȡȐıİȚȢ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ
ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ

ǺȩȡİȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȃȩĲȚȠ ǹȚȖĮȓȠ, ȜȠȚʌȐ ȞȘıȚȐ
ǹȚȖĮȓȠȣ ʌȜȘȞ ȀȡȒĲȘȢ țĮȚ ǼȪȕȠȚĮȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ
ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

ȆİȡȚȠȤȑȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ

75
100
100
100

100

60
75
75

ǻȘȝȩıȚĮ
ǻĮʌȐȞȘ

100
100
100

100
100
100

ȈȣȞȠȜȚțȩ
ȀȩıĲȠȢ

0

25
0
0

40
25
25

ǿįȚȦĲȚțȒ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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23030

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȉȡȠʌȠʌȠȚȠȪȝİ ĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ – ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ
ȦȢ İȟȒȢ :

ȅȝȐįĮ ȊʌȠȝȑĲȡȦȞ 411
ȊʌȠȝȑĲȡȠ L123 "ǹȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȟȓĮȢ ĲȦȞ ȖİȦȡȖȚțȫȞ țĮȚ įĮıȠțȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ"
ǻȡȐıȘ L123Į "ǹȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȟȓĮȢ ĲȦȞ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ"
ȕ) ȂȘ İʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ:
ǹȞĲȚțĮșȚıĲȠȪȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ 7, ȦȢ İȟȒȢ :
7. ȁȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȡĮĳİȓȦȞ (ĮȡȚșȝȠȝȘȤĮȞȑȢ, ț.Ȝʌ.) İțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ
ıȘȝİȓȠ 8 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (Į) ĮȞȦĲȑȡȦ.

ȅȝȐįĮ ȊʌȠȝȑĲȡȦȞ 413
Į) ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ
ȊʌȠȝȑĲȡȠ L313 "ǼȞșȐȡȡȣȞıȘ ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ"
ȈĲȘ ǻȡȐıȘ L313-1: "ǴįȡȣıȘ țĮȚ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ ĲȠʌȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ ĲȠȣȡȚıĲȚțȒȢ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ (ȖȡĮĳİȓĮ – ʌİȡȓʌĲİȡĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ)" ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ :
4. ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ ȜȠȚʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȚıĲȠıİȜȓįĮ

ȈĲȠ ȂȑĲȡȠ 421 "ǻȚĮĲȠʌȚțȒ țĮȚ įȚĮțȡĮĲȚțȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ"
ȈĲȚȢ Į) ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ:
ǹȞĲȚțĮșȚıĲȠȪȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ 12. ȝİ ĲȠ İȟȒȢ :
12. ǻĮʌȐȞİȢ ıȣȞĲȠȞȚıĲȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ (İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ ĲȘȢ ȅȉǻ) ʌȠȣ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ įȚĮțȡĮĲȚțȩ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒ Ȓ/țĮȚ ĲȠȞ İșȞȚțȩ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒ Ȓ/țĮȚ ĲȠȞ
įȚĮĲȠʌȚțȩ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ ȅȉǻ İĲĮȓȡȠ. ȅȚ İȞ ȜȩȖȦ įĮʌȐȞİȢ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 20 % ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲĮ ıȤȑįȚĮ įȚĮĲȠʌȚțȒȢ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠ 20 % ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ ȅȉǻ
İĲĮȓȡȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ıȤȑįȚĮ įȚĮțȡĮĲȚțȒȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2059/52133
(2)
Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών Νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
.της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005).
β) Του Ν. Δ 131/74 (Α΄320) «περί παροχής οικονομικών
ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και
αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
1409/83(Α΄ 129) και 2512/97 (άρθρο11).
γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/92 (Α΄113) «περί
έγκρισης οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς
Οικονομικών και Γεωργίας».
δ) Του άρθρου 26 του Ν. 1262/82 και του άρθρο 23
παρ. 3 του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ.1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης Σε−
πτεμβρίου 2006(L265/26−09−06) «σχετικά με τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003».
β) Τον (ΕΚ) Επιτροπής αριθμ. 1914/2006 της 20ης Δε−
κεμβρίου 2006(L365/21−12−06), για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1405/2006 Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον κανονισμό 1405/2006
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με
την 22/ΧΙΙ/2006 απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. την
1η τροποποίησή του όπως αυτή εγκρίθηκε με την από
21.4.09 απόφαση της Ε.Ε και τη 2η τροποποίησή του
όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της Ε.Επιτροπής
της 20−12−2010 Ε(2010) 9189.
4.Την αριθμ. 321815/29/8/07 (ΦΕΚ Β 04−09−2007) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δη−
μόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής «περί καθορισμού διαδικασιών και
δικαιολογητικών για την πληρωμή των εφοδιασμών με
ορισμένα γεωργικά προϊόντα των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους».
5. Τα άρθρα 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσι−
ου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα άρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α΄
141).
6. Το π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες (Α΄ 194).
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7. Την αριθ. 2011/7133/13−3−2012 Ε.Α.Δ.:336 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.000.000 ευρώ
της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Τακτι−
κού Προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
5423,φ.29/110 και ανέρχεται για το έτος 2012 στο ύψος
του ποσού των 1.000.000 Ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες ύψους 1.000.000
ευρώ για το έτος 2012 οι οποίες θα βαρύνουν τον τα−
κτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ
5423,φ.29/110:
Α. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 547.000 ΕΥΡΩ: (Πεντακοσίων
σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ), που αφορά την εθνική
συμμετοχή στο συνολικό ποσό των 18.857.000,00 € για
την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσω του προ−
γράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους
της Ε.Ε.
Β. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 383.000 ευρώ (τριακοσίων ογδό−
ντα τριών χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή του ΦΠΑ που
θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους
της οικονομικής ενίσχυσης του ειδικού καθεστώτος
εφοδιασμών του ποσού των 5.470.000 Ευρώ και τους
δικαιούχους του ποσού των 100.000 ευρώ του μέτρου
της τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος των μικρών
νησιών του Αιγαίου.
Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 70.000 ευρώ για την πληρωμή των
οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων
των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα
διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νομοθεσία
επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των μικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 2
Εξουσιοδότηση
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων όπως με απόφασή του κατανείμει στις
κατά τόπους υπηρεσίες με μικρά νησιά Αιγαίου το ποσό
των 70.000 ευρώ για την πληρωμή των εκτός έδρας
αποζημιώσεων και υπερωριών των υπαλλήλων των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών που θα οριστούν ως αρμόδιες
για να διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νο−
μοθεσία επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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