
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ Β΄193/

27-01-2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 
υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 
10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενε-
τικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 
Β΄/1.7.2016) υπουργικής απόφασης περί καθο-
ρισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, 
«Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, 
του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της 436691/27.12.1994 απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργί-
ας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού 
πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών 
και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
93/94/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επιτρο-
πής» (ΦΕΚ Β’16/16.1.1995), σε συμμόρφωση προς 
την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτρο-
πής (ΕΕ L 81, 23.3.2018, σ. 10).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1194/107136 (1)
Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ Β΄
193/27-01-2017) υπουργικής απόφασης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/
09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαί-
σιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 
2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», 
όπως ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138/15-09-2017).

2. Του ν. 4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’265/23-12-2014).

3. Την 481/66703/09-06-2016 (Β’1994/01-07-2016) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής 
της Δράσης 10.2.1 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία", 
του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-
2020», όπως ισχύει.

4. Της 19/3696/12-01-2017 (Β’193/27-01-2017) υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο-
γής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του 
Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 
33 της 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης 
(Β’1994/01-07-2016)».

5. Της 322/138885/22-12-2017 (Β’4669/29-12-2017) 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 19/3696/
12-01-2017 (Β’193/27-01-2017) υπουργικής απόφα-
σης "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδι-
κασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 
10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί 
Πόροι στην Κτηνοτροφία", βάσει του άρθρου 33 της 
481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β’1994/
01-07-2016)».

6. Της 407/49203/30-03-2018 (Β’ 1294/12-04-2018) 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 19/3696/
12-01-2017 (Β’193/27-01-2017) υπουργικής απόφα-
σης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/
09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δρά-
σης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 
2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του 
άρθρου 33 της 322/138885/22-12-2017 υπουργικής από-
φασης».

7. Της 784/76150/30-05-2018 (Β’2082/07-06-2018) 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 19/3696/
12-01-2017 (Β’193/27-01-2017) υπουργικής απόφα-
σης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/
09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της 
Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, 
του ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, 
όπως ισχύει».

8. Της 282966/09-07-2007 (Β’1205/2007) κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του 
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ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ-
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ-
γυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ)».

9. Της 281255/06-05-2008 (Β’794/2008) υπουργικής 
απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων 
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

10. Της 1065/19-04-2016 (Β’1273/2016) υπουργικής 
απόφασης «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Δι-
αχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

11. Της 1063/19-04-2016 (Β’1295/2016) υπουργι-
κής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Δια-
χείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων του ΠΑΑ» (Β’1580/03-06-2016), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

12. Της  Υ92/29-11-2017 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β’ 4195).

13. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Τροποποιείται η 19/3696/12-01-2017 (Β’193/
27-01-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός λεπτο-
μερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δρά-
σης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 
2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του 
άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 υπουργικής από-
φασης (Β’1994/01-07-2016)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2, «Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων», τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

Η παράγραφος 3, του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαι-
ούχο για τη δαπάνη του τεχνικού συμβούλου θα πρέπει 
να υποβάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ 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 παρεχόμε-

νων υπηρεσιών και
• θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
γ) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του τεχνικού συμ-

βούλου, όπως περιγράφονται στη σύμβαση,
δ) απόφαση αποδοχής της αναλυτικής έκθεσης πε-

πραγμένων από το Δ.Σ. του Δικαιούχου.
Ομοίως, τα παραστατικά α), γ) και δ) υποβάλλονται και 

στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων.».

2. Το άρθρο 6, «Ποιοτικός έλεγχος γάλα - κρέας», τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

Α. Η παράγραφος 3, του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δι-
καιούχο για τις ποιοτικές αναλύσεις θα πρέπει να υπο-
βάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 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 παρεχόμε-

νων υπηρεσιών και
• θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
γ) συνοπτική έκθεση ποιοτικών αναλύσεων.
Ομοίως, τα παραστατικά α) και γ) υποβάλλονται και 

στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων.».
Β. Η παράγραφος 4, του άρθρου 6, αντικαθίστανται 

ως εξής:
«4. Η συνοπτική έκθεση των ποιοτικών αναλύσεων 

ελέγχεται από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π., το οποίο και εισηγείται 
στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων σχετικά με την αποδοχή της. Κατά πε-
ρίπτωση μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοι-
χεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Επισημαί-
νεται 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.».

3. Το άρθρο 8 της 19/3696/12-01-2017 υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Άρθρο 8
Αίτηση Πληρωμής

1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαι-
ούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο.

2. Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονο-
μικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πλη-
ρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα 
από τη λήξη του διμήνου, μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΟΠΣΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα πληρω-
μής που αφορούν σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες 
του έτους 2017 καθώς και τα αιτήματα πληρωμής που 
αφορούν σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες του πρώτου 
δεκαμήνου του έτους 2018, για τα οποία ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30/11/2018.

3. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περί-
πτωση 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 ανάκτη-
σης του Φ.Π.Α. 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 σύνολό του στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του 
μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί.».

4. Το άρθρο 9 της 19/3696/12-01-2017 υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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« Άρθρο 9
Διοικητικοί Έλεγχοι - 
Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου - 
Επιτόπιες Επισκέψεις

Το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων προβαί-
νει σε αρχικό διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής 
του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 του ΣΔΕ 
και με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Για κάθε αίτημα πληρωμής διμήνου του δικαιούχου, 
το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων προβαίνει 
σε πιστοποίηση εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μετά την υποβολή από τον δικαιούχο σχετικού αιτή-
ματος πληρωμής και ύστερα από σχετική ηλεκτρονική 
ή έντυπη ενημέρωση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών 
Γενετικών Πόρων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων 
πιστοποιεί την εκτέλεση Φυσικού Αντικειμένου και απο-
στέλλει την Πιστοποίηση Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμέ-
νου (Υπόδειγμα 1) στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στην αρμόδια 
Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στο 
πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου πραγματοποιούνται και 
επιτόπιες επισκέψεις.

Επιτόπιες επισκέψεις πραγματοποιούνται από τα αρ-
μόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων στις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

Α. Τουλάχιστον μία επιτόπια επίσκεψη ανά έτος, από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξε-
ων , σε κάθε δικαιούχο, συνεκτιμώντας το συνολικό αιτη-
θέν ποσό οικονομικής ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία 
ελέγχου, τον κίνδυνο να μην τηρούνται οι όροι για τη 
χορήγηση της στήριξης ή να μην έχει υλοποιηθεί το έργο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική εγκύκλιο της Δ/
νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκα-
ταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. 
συντάσσει πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης, αντίγραφο του 
οποίου αποστέλλεται στους ελεγχόμενους, στα τυχόν 
συναρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π, στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στην αρμόδια 
Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Β. Όταν υπάρχει δαπάνη Προμήθειας ηλεκτρονικού 
και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για κάθε αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει δαπά-
νη προμήθειας ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξο-
πλισμού, οργάνων και συσκευών, το αρμόδιο Κέντρο 
Ζωικών Γενετικών Πόρων προβαίνει σε επιτόπια επί-
σκεψη για την εξέταση της προμήθειας, λειτουργίας και 
εγκατάστασης του εν λόγω υλικού, συντάσσοντας την 
αναλυτική Κατάσταση Πιστοποίησης Μηχανολογικού, 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Οργάνων και Συσκευών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην 
περίπτωση αυτή η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται 
μετά την υποβολή από τον δικαιούχο του σχετικού αιτή-
ματος πληρωμής και ύστερα από σχετική ηλεκτρονική 
ή έντυπη ενημέρωση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών 
Γενετικών Πόρων από τις Π.Δ. του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων επίσης δύναται να πραγματοποιεί επι-

τόπιες επισκέψεις στους δικαιούχους της Δράσης 10.2.1, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο.».

5. Το άρθρο 10 της 19/3696/12-01-2017 υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 10 της 19/3696/
12-01-2017 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, δια-
γράφονται.

Β. Το τρίτο εδάφιο, του άρθρου 10 της 19/3696/
12-01-2017 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου 
Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο πληρωμής, επιβεβαιώνει και ολοκληρώνει τους 
πραγματοποιηθέντες διοικητικούς ελέγχους, καταχωρί-
ζει τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020 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 Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, προκειμένου η 
τελευταία να προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης 
διάθεσης της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε. Η 
Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδο-
ση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Εν συνεχεία 
η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε έγκρι-
ση της παρτίδας και αποστολή του φακέλου πληρωμής 
στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για 
την πληρωμή των δικαιούχων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 19/3696/12-01-2017 (Β’193/
27-01-2017) υπουργική απόφαση ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1193/107134 (2)
Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 
Β΄/1.7.2016) υπουργικής απόφασης περί καθο-
ρισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, 
«Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύ-
ει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως 
ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.9.2017) «Οργανισμός 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
2. Την Υ92/29-11-2017 (ΦΕΚ 4195/Β’) απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιω-
άννη Τσιρώνη».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41352 Τεύχος Β’ 3298/09.08.2018

3. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ιδίως το 
άρθρο 69 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020.

4. Το ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α’), άρθρο 3 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων».

5. Τις αποφάσεις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2076/22-9-2015, τ.Β’) 
σχετικά με τον καθορισμό σειράς των Υπουργείων και 
τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών.

6. Το π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/23-9-2015, Α’) σχετικά με τον 
διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

8. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (L 347) για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

9. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (L 347) σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

10. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογα-
ριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων.

12. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

13. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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.

14. 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) αριθμ. 70/2001» και ειδικότερα τις παραγράφους 1α 
και 1β του άρθρου 16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ειδι-
κότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήματα III και IV, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 908/2014 της Επι-
τροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργα-
νισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, 
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.

17. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού 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 άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση.

18. Τους Καν. (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 
2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, περί θεσπί-
σεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και (ΕΕ) αριθμ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετι-
κά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, 
τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή 
μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυ-
τών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

19. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 
9170/11-12-2015 για την έγκριση του προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας για την περίοδο προ-
γραμματισμού 2014-2020», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

20. Την 1065/19-4-2016 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).

21. Την 1063/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμο-
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διοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προ-
γράμματος 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 Διαχεί-
ρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β’ 1295/2016).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

23. Την εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, αποφασίζει:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η 481/66703/
9.6.2016, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) υπουργική 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων περί Καθορισμού πλαισίου εφαρμο-
γής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτρο-
φία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως ακολούθως:

Ι. Το άρθρο 26 «Προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων πλη-
ρωμής» τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στις Περιφε-
ρειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) τα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα,

β) το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου του 
προγράμματος, εντός του επόμενου τριμήνου. 

Τα αιτήματα πληρωμής που κατατίθενται εκπρόθεσμα 
λόγω ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 27 
της 481/66703/2016 υπουργικής απόφασης, είναι απο-
δεκτά και δεν απορρίπτονται. 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, περί λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας 
πληρωμής της Δράσης 10.2.1 και μετά από εισήγηση της 
Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων, δύναται να:

1. Ορίζονται και διαφορετικές περίοδοι υποβολής των 
αιτημάτων πληρωμής.

2. Καθορίζονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

ΙΙ. Το άρθρο 28 «Παραίτηση - Αποκλεισμοί» τροποποι-
είται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 28, προστίθεται τρίτη παράγραφος (3) 
ως εξής:

«3. Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το 
έργο που του έχει εγκριθεί με την απόφαση ένταξης του 
άρθρου 19 της παρούσας, εφόσον δεν έχει λάβει οικονο-
μική ενίσχυση, υποβάλλει δήλωση παραίτησης ένταξης 
από τις ενέργειες της Δράσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
1 του Παραρτήματος της παρούσας. Η εν λόγω Δήλωση 
Παραίτησης υποβάλλεται στο αρμόδιο για την περιοχή 
του Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων. Ύστερα από εισή-
γηση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων 
και της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτρο-
φικών Εγκαταστάσεων, εκδίδεται απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με την οποία ανακαλείται η απόφαση ένταξης 
του άρθρου 19 και ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη 
Δράση χωρίς επιπλέον συνέπειες.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 481/66703/9.6.2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1994/1.7.2016), ως έχει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1863/107575 (3)
Τροποποίηση της 436691/27.12.1994 απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργί-
ας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού 
πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών 
και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και 93/94/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επι-
τροπής» (ΦΕΚ Β’16/16.1.1995), σε συμμόρφωση 
προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 81, 23.3.2018, σ. 10). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του ν. 1564/1985 «Οργά-

νωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού 
υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164), όπως η παρ. 4 προστέθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2325/1995 (Α΄153).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας 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).

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. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασί-
λειο Κόκκαλη» (Β’3903), όπως τροποποιήθηκε με την  
638/128269/30.11.2017 όμοια απόφαση (Β’4250).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η 436691/
27.12.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
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και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των 
καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/49/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ 
και 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 16/16.1.1995) όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 
(ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας Palmae ως 
προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (EE L 81, 23.3.2018, σ. 10).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της 436691/27.12.1994 απόφασης
[άρθρο 1 της εκτελεστικής οδηγίας (ΕΕ) 2018/484]

Η 436691/27.12.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Το πολλαπλασιαστικό υλικό της οικογένειας Palmae το οποίο ανήκει στα γένη και είδη που αναφέρονται 

στο παράρτημα II και έχει διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

α) να έχει καλλιεργηθεί για ολόκληρη τη ζωή του σε περιοχή όπου έχει βεβαιωθεί, από την αρμόδια επίσημη 
υπηρεσία και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ότι είναι απαλλαγμένη από 
τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

β) να έχει καλλιεργηθεί κατά τα δύο έτη πριν από τη διάθεσή του στην αγορά σε χώρο εντός της Ένωσης με πλήρη 
φυσική προστασία από την εισαγωγή του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ή σε χώρο εντός της Ένωσης, στον 
οποίο έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες σε σχέση με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, θα 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο οπτικών επιθεωρήσεων οι οποίες να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε 
τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή του εν λόγω υλικού από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων για τις προστατευόμενες ζώνες σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η’ του π.δ. 365/2002 (Α’307) (άρθρο 2 παρ. 1 περ. η’ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ) και το άρθρο 
5 παρ. 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.».

2. Στο παράρτημα II του άρθρου 17 μετά την εγγραφή «Narcissus L.», προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:
Γένη ή είδη Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες

— Palmae, όσον αφορά τα ακόλουθα γένη Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα
      και είδη στάδια της ανάπτυξής τους
— Areca catechu L. — Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
— Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
— Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
— Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.
— Borassus flabellifer L.
— Brahea armata S. Watson
— Brahea edulis H.Wendl.
— Butia capitata (Mart.) Becc.
— Calamus merrillii Becc.
— Caryota maxima Blume
— Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
— Chamaerops humilis L.
— Cocos nucifera L.
— Corypha utan Lam.
— Copernicia Mart.
— Elaeis guineensis Jacq.
— Howea forsteriana Becc.
— Jubaea chilensis (Molina) Baill.
— Livistona australis C. Martius
— Livistona decora (W. Bull) Dowe
— Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
— Metroxylon sagu Rottb.
— Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook
— Phoenix canariensis Chabaud
— Phoenix dactylifera L.
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Γένη ή είδη Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
— Phoenix reclinata Jacq.
— Phoenix roebelenii O’Brien
— Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
— Phoenix theophrasti Greuter
— Pritchardia Seem. & H.Wendl.
— Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier
— Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.
      & Schult.f.
— Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
— Washingtonia H. Wendl.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
[άρθρο 2 της εκτελεστικής οδηγίας (ΕΕ) 2018/484]

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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*02032980908180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,




