
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το β΄ 
εξάμηνο του 2017.

2 Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδε-
δεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, 
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρ-
θρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 
του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς 
το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Χολαργού, 
λόγω έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.21250/ 
18242/Δ9/5746/02-05-2017 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1557/05-02-2017 (τεύχος Β΄).

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/ 
15778/Δ9/5011/02-05-2017 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1557/05-02-2017 (τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.80425/22835/Δ9/7230 (1)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το 

β΄ εξάμηνο του 2017. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει,

γ) της παρ. Γ3 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41 Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη-
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί κωδικοποιή-
σεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
διατάξεων»,

ε) του π.δ. 94/2011 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Οργανισμός Μετο-
χικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 874/12-01-2017 (ΦΕΚ 42 
Α΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και του Δ.Σ του ΜΤΠΥ,

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 A΄).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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22-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3801 Β΄).

3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την 20η/15-05-2017 
συνεδρίαση του Δ.Σ του ΜΤΠΥ.

4. Την έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη υπε-
ρωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Μ.Τ.Π.Υ. 
για τη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων απονομής με-
ρίσματος και αιτήσεων αναθεώρησης μερίσματος από 
την αυτόματη διαδικασία και για τον έλεγχο των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων του Ταμείου και την είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαιτήσεων, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016.

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 71.600,00 € πε-
ρίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2017 (ΚΑΕ 0261, 
0561, 0564, 0565 και 0566).

6. Την με αρ. πρωτ. 25645/979/06-06-2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα-
σίας των υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), για το β΄ εξάμηνο του 2017 και 
συγκεκριμένα για εκατό (100) υπαλλήλους, δώδεκα χι-
λιάδες (12.000) ώρες, για εργασία που θα παρέχεται από 
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωρα-
ρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιούνται κατά μήνα γίνεται με απόφαση των 
τριών προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΜΤΠΥ.

Η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και ο 
αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών θα βεβαιώ-
νεται εγγράφως από τους προϊσταμένους των τριών 
Διευθύνσεων του ΜΤΠΥ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 1628/64707 (2)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδε-
δεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, 
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρ-
θρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 
5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2.Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση 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 (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
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βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, 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 ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

ζ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο 
κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου».

η) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, 
τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων».

θ) 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συ-
στήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβά-
των και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/22-1-2015 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄147/
22-1-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 263493/16-8-04 κοινή υπουργική από-
φαση, σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγρα-
φής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού 
τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 1253), όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την με αριθμ. 1791/74062/02.07.2015 υπουργική 
απόφαση για την «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολ-
λαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 
της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄).

6. Την από 24.01.2017 κοινοποίηση των τροποποιήσε-
ων των μέτρων συνδεδεμένων ενισχύσεων μέσω ISAMM, 
σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του άρθρου 67 παρ. 1 του κατ’ εξουσιο-
δότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής.

7. Το υπ’ αριθμ 127787/10.10.2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8. Την υπ’ αριθμ. 31106/4.4.2017 εισήγηση του 

Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο και έτος εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ανα-
γκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής 
συνδεδεμένης ενίσχυσης (θα αναφέρεται στο εξής ως 
«συνδεδεμένη ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη») 
στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 4, του άρθρου 52 του Καν. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τα 
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής.

Ειδικότερα αφορά στα ακόλουθα μέτρα:
Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους 

κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους 

κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
2. Σκοπός και των δύο Μέτρων της συνδεδεμένης ενί-

σχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι η στήριξη των 
Δικαιούχων του άρθρου 3.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προέρ-
χεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδε-
δεμένη ενίσχυση διαμορφώνεται για κάθε μέτρο ως εξής:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Μέτρο 1: 
Βοοειδή 4.500.000€ 4.450.000€ 2.820.000€ 2.789.639€ 2.759.607€ 2.759.607€

Μέτρο 2: 
Αιγοπρόβατα 25.500.000€ 25.196.819€ 560.000€ 553.971€ 548.007€ 548.007€

Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Όροι Επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους 
παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

Α. Γενικοί όροι:
1. διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
2. δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Β. Ειδικοί όροι ανά μέτρο, για το μέτρο 1:
Β1. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής 

επικράτειας.
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Β2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν ση-
μανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του 
βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με 
καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω 
κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.

Β3. Το σύνολο των επιλέξιμων βοοειδών όπως ορίζο-
νται στο σημείο Β2, εκφράζονται σε ΜΜΖ σύμφωνα με 
τον πίνακα μετατροπής του άρθρου 7.

Γ. Ειδικοί όροι ανά μέτρο, για το μέτρο 2:
Γ1. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύ-

σεων στη χώρα μας, εντός της ελληνικής επικράτειας 
και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα.

Γ2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτή-
τως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του αρ. 6 και έχουν κατα-
γραφεί σύμφωνα με την περίπτωση 12 της παρ. Γ του αρ. 
8, της κοινής υπουργικής απόφασης 263493/27.07.2004 
(ΦΕΚ 1253, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή 
υπουργική απόφαση 134167/18.4.2011 (ΦΕΚ 823, τ.Β΄), 
και τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για πε-
ρίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.

Δ. Αποφυγή διπλής ενίσχυσης: Βάσει του άρθρου 52 
του Καν. Ε.Ε. 1307/2013 και του άρθρου 54 του Καν. (ΕΚ) 
639/2014 της Επιτροπής, αποκλείονται από την παρούσα 
συνδεδεμένη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται 
με άλλες συνδεδεμένες ενισχύσεις δυνάμει του καν. (ΕΕ) 
1307/2013, εκτός αυτής των μεταξοσκωλήκων.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους υπό 
μορφή ετήσιας συνδεδεμένης ενίσχυσης με βάση το επι-
λέξιμο ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης ως εξής:

Α. για το Μέτρο 1 (βοοειδή) ανά Μονάδα Μεγάλων 
Ζώων (ΜΜΖ).

Β. Για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) ανά επιλέξιμο ζώο.
Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης για κάθε έτος, καθορί-

ζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφω-
να με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, γνωστοποιεί 
εγκαίρως στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πό-
ρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων με κοινοποίηση 
στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και 
Προώθησης Προϊόντων, το συνολικό αριθμό των επιλέ-
ξιμων ζώων για το Μέτρο 2 και τις συνολικές επιλέξιμες 
ΜΜΖ για το Μέτρο 1.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπρο-
βατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι 
δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της 
ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας - ενιαίας αίτησης ενίσχυ-
σης κάθε έτους, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι της βασικής 
ενίσχυσης. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα 
από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συ-
μπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. 

Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος 
αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχε-
τικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους 
ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την 
κοινοποίηση των στοιχείων του. Η δήλωση συμμετοχής 
γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται:

Α. Για το Μέτρο 1, το πλήθος των επιλέξιμων βοοειδών 
εκφρασμένων σε ΜΜΖ που διατηρούν στην κτηνοτροφι-
κή τους εκμετάλλευση εντός του έτους ενίσχυσης.

Β. Για το Μέτρο 2 τον αριθμό των επιλέξιμων αιγο-
προβάτων τον οποίο προτίθενται να διατηρήσουν στην 
κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκι-
νάει από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης που έχει υποβληθεί για το έτος ενίσχυσης και 
έως 15/12 του εν λόγω έτους ενίσχυσης.

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους το πλήθος 
των επιλέξιμων βοοειδών εκφρασμένων σε ΜΜΖ (μέτρο 
1) και τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων (μέτρο 
2) που δηλώνουν για τη χρονική περίοδο που αναφέρε-
ται στην παράγραφο 1.

3. Να δηλώνουν το ζωικό κεφαλαίο που κατέχουν ως 
ενσταβλισμένο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

4. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώρι-
ση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στον κανονισμό (ΕΚ) 
21/2004 του Συμβουλίου.

5. Για το Μέτρο 2 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία της ετήσιας απογραφής της αιγοπροβατοτροφικής 
εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπι-
στώνεται από την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.Κ. της εν λόγω 
ετήσιας απογραφής.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια 
των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ-
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ-
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Με εγκυκλίους του Προέδρου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζονται οι απαραίτητες ελεγκτικές 
διαδικασίες που απορρέουν από την παρούσα.

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν 
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον Καν(ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και στον Τίτλο III του Καν(ΕΕ) 809/2014 της Επι-
τροπής, τόσο όσον αφορά στους διοικητικούς ελέγχους 
(μηχανογραφικούς, διασταυρωτικούς) όσο και στους 
επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων 
προσδιορίζονται στις εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για τους ελέγχους επι-
λεξιμότητας και την πολλαπλή συμμόρφωση.

3. Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (οπτικοί 
και διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιού-
νται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου 
των γεωργών που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς 
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της παρούσης και αφορούν στην εξακρίβωση της αλή-
θειας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων, καθώς και 
στην επιλεξιμότητα των ζώων. Διενεργείται και για τα δύο 
μέτρα διασταύρωση με τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Κ.

4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία 
από οποιοδήποτε οργανισμό ή υπηρεσία για τη διασταύ-
ρωση της επιλεξιμότητας των ζώων.

5. Επιτόπιοι Έλεγχοι: Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργού-
νται ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% για το μέτρο 1 
και 10% για το μέτρο 2, επί του συνόλου των δικαιούχων 
που υποβάλλουν αίτηση για το καθεστώς της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 7
Προσδιορισμός MMZ 
και επιλέξιμων προς πληρωμή ζώων

1. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για το Μέτρο 1 
για μετατροπή των επιλέξιμων βοοειδών σε ισοδύναμες 
Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) είναι η εξής:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας 
κάτω των 6 μηνών 0,20

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας 
από 6 έως 24 μηνών 0,60

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας 
άνω των 24 μηνών 1,00

2. Μέτρο 1: Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων 
για πληρωμή Μ.Μ.Ζ. βοοειδών της εκμετάλλευσης του 
δικαιούχου προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξι-
μες Μ.Μ.Ζ. βοοειδών που κατέχει και ορίζονται στην παρ. 
Β3 του άρθρου 3, την πρόθεση διατήρησης κατά τα προ-
βλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 και τα ευρεθέντα 
επιλέξιμα βοοειδή κατά τους διοικητικούς και επιτόπι-
ους ελέγχους όπως ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Μέτρο 2: Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων 
για πληρωμή αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης του δι-
καιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα 
δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 
(κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση δι-
ατήρησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρ-
θρου 5) και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά 
τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 6.

Άρθρο 8
Ενστάσεις

Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε:

1. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επι-
τόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του πρακτι-
κού ελέγχου από τον ελεγχόμενο.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοι-
πών ελέγχων υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 
πληρωμής.

Άρθρο 9
Κυρώσεις - Ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Γεωργός που αποδεικνύεται ότι παρουσίασε ψευδή 
στοιχεία, απορρίπτεται από το καθεστώς της συνδεδε-
μένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημε-
ρολογιακού έτους.

2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέ-
ντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων βοοειδών ή/και 
αιγοπροβάτων, μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις 
που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμό-
ζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 
77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν 
(ΕΕ) 640/2014.

3. Εφόσον ο κτηνοτρόφος δε συμμορφωθεί με τα προ-
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο-
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (κεφάλαιο ΙΙ Καν. (ΕΕ) 
1306/2013). Επίσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει 
επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 2 του 
άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του 
Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η 
παρ. 2 του άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014 2014 και του 
άρθρου 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014, η διαδικασία ανάκτη-
σης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία - Φυσικά περιστατικά

Σε περίπτωση που ο γεωργός αδυνατεί να συμμορφω-
θεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 
και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών 
περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατικών, ισχύουν 
τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 32 του Καν. (ΕΕ) 
640/2014 αντίστοιχα.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αριθμ. 1567/65031/11.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1150/ 
16.06.2015) υπουργική απόφαση καταργείται από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 12
Ισχύς-Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωμές από τη δη-
μοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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    Αριθμ. αποφ. 212/2017 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφα-

σης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως 

προς το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Χο-

λαργού, λόγω έργων του Δήμου Παπάγου - Χο-

λαργού.

   ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 20/15- 6-2017, θέμα 20)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τις υπ’ αριθμ. 188/2015 και 249/2016 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1321/τ. Β΄/
1-7-2015, ΦΕΚ 2497/τ. Β’/12-8-2016 αντίστοιχα).

7. Την υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12158/25-5-2017 επιστολή του 
Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού με επισυναπτόμενη την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4608/07-3-2017 Σύμβαση Εκπόνησης 
Έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιο-
χής πλατείας Φανερωμένης - Παρέμβαση στην πλατεία 
Αγίας Τριάδος».

9. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 7882/19-4-2016 και 8046/
30-5-2017 έγγραφα υπαλλήλων της Δ/νσης Λαϊκών Αγο-
ρών της Περιφέρειας Αττικής.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/171-Α’/3-6-2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας 
Αγίας Παρασκευής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφασής 
του ως προς το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Χο-
λαργού, λόγω έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 
ως εξής:

Η λαϊκή αγορά Χολαργός, του Δήμου Παπάγου - Χο-
λαργού (της Δ΄ Αθηνών), ημέρα Δευτέρα, θα παραμείνει 
λειτουργούσα, έως την ολοκλήρωση των έργων στην 
οδό Φανερωμένης, στις κάτωθι οδούς:

Οδός Αετιδέων
Από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την διασταύρωση 

με την οδό Θεοτοκοπούλου, με την προϋπόθεση να μην 
εμποδίζεται η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από 
την οδό Κεραμεικού προς την οδό Ερατούς.

Οδός Θεοτοκοπούλου
Από την συμβολή της με την Αετιδέων μέχρι την οδό 

Υμηττού.
Οδός Ευριπίδου
Από την συμβολή της με την οδό Περικλέους (αφήνο-

ντας ελεύθερο όλο το τμήμα του Ηρώου) έως τη συμβο-
λή της με την οδό Κεφαλληνίας, εκατέρωθεν της οδού.

Με την ολοκλήρωση των έργων η αγορά θα λειτουργεί 
σύμφωνα με την 249/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 2497/τ.Β’/12-8-2016).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.21250/18242/Δ9/5746/02-05-2017 

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1557/05-02-2017 (τεύχος Β΄), διορθώνεται στον 
πίνακα, στη σελίδα 14853, στην 3η στήλη, στο 15ο κελί, 
στην 3η σειρά, 

το εσφαλμένο «…το αργότερο στις 04/08/2017», 
στο ορθό «…το αργότερο στις 02/10/2017». 

 (Από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)    

Ι

(5)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/15778/Δ9/5011/02-05-2017 

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1557/05-02-2017 (τεύχος Β΄) διορθώνεται στον 
πίνακα, στη σελίδα 14851, στην 3η στήλη, στο 15ο κελί, 
στην 3η σειρά, 

το εσφαλμένο «…το αργότερο στις 04/08/2017»,
στο ορθό «…το αργότερο στις 02/10/2017».

 (Από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22072 Τεύχος Β’ 2194/27.06.2017

*02021942706170008*

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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