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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5088
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενέργειας τεχνι−
κής υποστήριξης εφαρμογής του ΠΑΑ 2007 − 2013
από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΠΑΑ στον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγρο−
τικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007), ειδικά τα
άρθρα 19, 35 και επόμενα.
3. Το προεδρικό διάταγμα 4/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3/14−01−2002)
σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθει−
ας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων,
ειδικά το άρθρο 1 αυτού.
4. Την υπ’ αριθμ. 51540/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/26.11.2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1856/26−11−10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την
οποία γίνεται καθορισμός των στοιχείων των προγραμ−
μάτων τεχνικής υποστήριξης, της εφαρμογής και της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους, μέρος Α΄.
5. Την υπ’ αριθμ. 46671/ΕΥΣΣΑΠ 2681/23−09−2014
(ΑΔΑ:ΩΧΠΜΦ−ΚΞΧ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυ−

ξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό της Τεχνικής
Υποστήριξης Εφαρμογής της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. το έργο με
τίτλο: «Αναβάθμιση, επικαιροποίηση και συντήρηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) καθώς και Yποστήριξη και
λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής:
Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή
υποδομής και υπηρεσιών D.R.S. (Disaster Recovery Site)
και B.C.P. (Business Continuity Plan».
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 129338/05−09−2014 αίτηση χρη−
ματοδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάθεση του έργου,
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
8. Την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου από τον
Οργανισμό Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλισθεί η όσο το δυ−
νατό προσήκουσα και ανάλογη με τις αρμοδιότητες του
Οργανισμού εκτέλεση του έργου του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που
εξυπηρετεί διαρκείς ανάγκες του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης, αποφασίζει:
Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έρ−
γου με τίτλο: «Αναβάθμιση, επικαιροποίηση και συντή−
ρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) καθώς και Yποστήριξη
και λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υπο−
δομής: Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πα−
ροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S. (Disaster Recovery
Site) και B.C.P. (Business Continuity Plan)», συνολικού
ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ
(1.900.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Μέτρου
511 της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔ ΠΑΑ
2007−2013 στον ΟΠΕΚΕΠΕ/Δ/νση Διοικητικής και Οικο−
νομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης του έργου στο
ΠΔΕ.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) χρησιμοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
για την υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ.
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται
η αρμοδιότητα
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) αναλαμβάνει στο πλαίσιο της μεταβίβασης αρ−
μοδιότητας ανάθεσης για την πράξη της παρούσας να
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
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1. Μεριμνά για την έκδοση και καταχώρηση του τεχνι−
κού δελτίου της πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα
2. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πλη−
ροφόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ της
προς χρηματοδότηση πράξης.
3. Προβαίνει στην πρόσκληση για την επιλογή ανα−
δόχου, στην ανάθεση και στην εκτέλεση της εν λόγω
πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το καθε−
στώς του εν λόγω φορέα, βάσει και των προβλεπομένων
στην απόφαση υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ Β΄
1856/26.11.2010).
4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της πράξης
του άρθρου 1 της παρούσας σε συνεργασία με τις ομά−
δες ΟΠΣΑΑ, όπως έχουν οριστεί (φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο).
5. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο−
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής της.
6. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης,
που αφορούν τη συγκεκριμένη πράξη.
7. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν
κάθε πληροφορία που ζητείται.
8. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, ελέγχους
και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για
την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητι−
κούς ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν
όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί
ο κατά τα δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί.
9. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
της πράξης που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. υποχρεούται
να διενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη, που αφορά την
εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την
έκδοση της συναφούς απόφασης ένταξης, όπως επίσης
αναλαμβάνει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και
συνεργασία με λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προκει−
μένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση
της πράξης, η αρμοδιότητα εκτέλεσης της οποίας με−
ταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 4361/125752
(2)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ'
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 της Επι−
τροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών
προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α.38).
2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:
α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79,
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου».
β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».
γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου»
δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών»
στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».
4. Την Υ 478 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλό−
πουλου» (ΦΕΚ 1880/Β΄/2014).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
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1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση προσω−
ρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς
ορισμένων οπωροκηπευτικών».
Άρθρο 2
Ποσότητες Προϊόντων
1. Οι ποσότητες που καλύπτονται από τα συμπλη−
ρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν τις
ποσότητες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης
και πιο συγκεκριμένα:
α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 1031/2014,
β. τις συμπληρωματικές ποσότητες του άρθρου 2 πα−
ράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως κατανέμονται
στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κατανέμονται εκ νέου οι συμπληρωματι−
κές ποσότητες του σημείου β της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου και πιο συγκεκριμένα οι 400 τόνοι που
αφορούν όλα τα προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος
2 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 καθώς και τυχόν αδιάθετες
ποσότητες ομάδας ή ομάδων προϊόντων.
Άρθρο 3
Επιλέξιμα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης
1. Οι ποσότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης καλύπτουν ενέργειες απόσυρσης
και πρώιμης συγκομιδής.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 2
αρ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594 Β΄/2009), όπως ισχύει
και για την εφαρμογή των συμπληρωματικών εκτάκτων
μέτρων στήριξης του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 τα οπωροκη−
πευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται
να διατεθούν για:
α. δωρεάν διανομή,
β. διατροφή αγροτικών ζώων.
Άρθρο 4
Κατανομή Ποσοτήτων
1. Η κατανομή των ποσοτήτων του άρθρου 2 παράγρα−
φος 1 της παρούσας απόφασης ανάμεσα στις Οργανώ−
σεις Παραγωγών και στους παραγωγούς που δεν είναι
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών γίνεται με το σύστημα
«εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα».
2. Οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν τα στοιχεία του άρθρου 10
παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ− Δ/νση Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ο οποίος
παρακολουθεί το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτε−
ραιότητα» και κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία του
άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 κατά τις προβλεπό−
μενες στο ίδιο άρθρο ημερομηνίες.
Άρθρο 5
Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για τους παραγωγούς
που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
1. Σε περιφερειακές Ενότητες της χώρας που δεν
λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών οι παραγωγοί
που δεν είναι μέλη Οργανώσεων δεν υποχρεούνται να
συνάψουν την σύμβαση με αναγνωρισμένη Οργάνωση
Παραγωγών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρα−
φος 3 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014.
2. Οι παραγωγοί της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
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Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην
οποία προτίθενται να προβούν. Η πληροφορίες της κοι−
νοποίησης είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 78
του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
3. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν:
α. αν η ποσότητα που θα παραδοθεί συνάδει με τις
περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση κα−
θώς και τη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 και
β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 108
του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 1
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% της ποσότητας των
προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθούν.
Άρθρο 6
Διαδικασία πρώιμης συγκομιδής για τους παραγωγούς
που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
1. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων
Παραγωγών κοινοποιούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια πρώ−
ιμης συγκομιδής στην οποία προτίθενται να προβούν.
Οι πληροφορίες της κοινοποίησης είναι εκείνες που
ορίζονται στο άρθρο 85 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και στο
άρθρο 23 της αρ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594 Β΄/2009),
όπως ισχύει.
2. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν:
α. τη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 και
β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 110
του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 2
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% των εκτάσεων παρα−
γωγής στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση
της πρώιμης συγκομιδής.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Οι ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης συγκομιδής
υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρ−
θρο 8 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014.
2. Κατά την διενέργεια των ελέγχων των εκ των προ−
τέρων κοινοποιήσεων των επιλέξιμων μέτρων στήριξης
πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα του άρθρου 1
παράγραφος 2 του καν.(ΕΕ) 1031/2014 προορίζονται για
καταναλωθούν νωπά.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες από−
συρσης και πρώιμης συγκομιδής αφορούν ποικιλίες ντο−
μάτας που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπές,
οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί που δεν
είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών πρέπει να τηρούν
τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα.
Άρθρο 8
Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και Ιδρύματα
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 δύνανται να διατεθούν με δω−
ρεάν διανομή και στους αποδέκτες που εγκρίθηκαν ή
εγκρίνονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 3 της αρ. 3602/107772/29−08−2014 (ΦΕΚ
2326/Β΄/2014).
Άρθρο 9
Παράρτημα
Το Παράρτημα − Κατανομή ποσοτήτων που ορίζονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014
προσαρτάται στη παρούσα απόφαση και αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος αυτής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατανομή ποσοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014

Κωδικός
συνδυασμένης
ονοματολογίας

Προϊόν

Μήλα

0808 10

Αχλάδια

0808 30

Ντομάτες

0702 00 00

Καρότα

0706 10 00

Γλυκοπιπεριές

0709 60 10

Αγγούρια

0707 00 05

Αγγουράκια

0705 00 90

Δαμάσκηνα

0809 40 05

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

0806 10 10

Ακτινίδια

0810 50 00

Γλυκά πορτοκάλια

0805 10 20

Κλημεντίνες

0805 20 10

Μανταρίνια (στα οποία περι−
λαμβάνονται και τα tangerines
και satsumas), wlkings και πα−

0805 20 30

ρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

0805 20 50

Κατανομή ανώτατων
Κατανομή συμπληρωματικών
Ποσοτήτων σύμφωνα με το
ποσοτήτων του άρθρου 2
Παράρτημα Ι του Καν (ΕΕ)
παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ)
1031/2014
1031/2014
(tn)
(tn)

5.100,00

291,00

750,00

43,00

28.475,00

1.624,00

10.750,00

613,00

0805 20 70
0805 20 90

Λάχανα

0704 90 10

Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00

Μανιτάρια του γένους Agaricus

0709 51 00
29,00

0810 20
0810 30

Κόκκινα φρούτα

0810 40
Όλα τα προϊόντα του άρθρου
1 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ)
1031/2014.
ΣΥΝΟΛΟ

400,00

45.075,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

3.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 000/28/257299
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 000/1/755579/14−04−2011
απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Εκλογή αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ Β΄ 788/09−05−2011).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
Ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 3938/2011
(ΦΕΚ Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι−
στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις».
(2) Του άρθρου μόνου του Ν. 3817/2010 «Κύρωση
της από 13−10−2009 πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 215) και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 16).
(3) Του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 85/2012 ««Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
(4) Του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια'
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), ως ισχύει.
β. Την υπ’ αριθμ. 000/1/755579/14−04−2011 απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Εκλογή αιρετών
εκπροσώπων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
ΕΥΠ» (ΦΕΚ Β΄ 788).
2. Την ανάγκη να αποτραπεί η κομματικοποίηση της
εκλογικής διαδικασίας και να επιτευχθεί η πλουραλιστι−
κή εκπροσώπηση του σώματος των εκλογέων.
3. Το γεγονός ότι:
α. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
β. Επιβάλλεται ο περιορισμός της ευρείας δημοσι−
οποίησης της, με τη μη ανάρτηση της στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» για λόγους προστασίας κρατικών
απορρήτων., αποφασίζουμε:
1. Οι παράγραφοι 3 περ. ε' και στ' του άρθρου 10
«Ακυρότητα Ψηφοδελτίων» και 7 του άρθρου 11 «Δι−
αδικασία εκλογών» της υπ’ αριθμ. 000/1/755579/

33347

14−04−2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΕΥΠ» (ΦΕΚ Β΄ 788), τροποποιού−
νται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Ακυρότητα Ψηφοδελτίων
......................................................................................................................................
3.............................................................................................................................
ε. έχει πλέον του ενός (1) σταυρού,
στ. δεν έχει καθόλου σταυρό.
Άρθρο 11
Διαδικασία εκλογών
.....................................................................................................................................
7. Ο εκλογέας αποσύρεται μόνος και υποχρεωτικά
πίσω από το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν). Αφού ση−
μειώσει με σταυρό προτίμησης μόνο έναν (1) από τους
αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο υποψηφίους, το το−
ποθετεί στο φάκελο που του έχει παραδοθεί. Ο σταυρός
προτίμησης τίθεται δεξιά ή αριστερά του ονοματεπωνύ−
μου του υποψηφίου με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρο.
Μετά επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή, επιδεικνύει
το φάκελο στον πρόεδρο της και στους παριστάμενους,
ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκελο με
τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη μονο−
γραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και στη συνέχεια
το ρίχνει στην κάλπη».
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
000/1/755579/14−04−2011 απόφαση του Υπουργού Προ−
στασίας του Πολίτη «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων
υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΕΥΠ» (ΦΕΚ Β΄
788), ως έχει.
3. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο,
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2 του άρθρου 5
του Ν. 3861/2010.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026990910140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

