
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δρα-
στηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασί-
ας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων.

4 Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων 
προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν δια-
νομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματι-
κών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για 
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών 
(ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της 
αρ..3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β΄) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.: 39487/16 (1)
Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δρα-

στηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασί-

ας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου 31 και 32 παρ. 2 του 

Ν. 4375/2016 για την «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 

τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α' 172), όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α' 20).

4. Το Π.δ. 11/2010 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/16-02-2010) «Σύστα-
ση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

6. Την με αριθμ. Υ10/2015 (ΦΕΚ Β' 2109/29-09-2015) 
Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Ιωάννη Μουζάλα.

7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Μητρώου

Στο Τμήμα Μητρώου μη Κυβερνητικών Οργανώσε-
ων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πο-
λιτών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνιστάται 
και τηρείται Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και 
κοινωνικής ένταξης.

Το Εθνικό Μητρώο θα περιέχει πληροφορίες σχετικές με:
• Στοιχεία του Φορέα (επωνυμία φορέα, γεωγραφική 

εμβέλεια δραστηριοποίησης, κ.α.)
• Στοιχεία σύστασης (νομιμοποιητικά έγγραφα)
• Φορολογικά στοιχεία
• Οικονομικά στοιχεία (στοιχεία απολογισμού /ισολο-

γισμού-προϋπολογισμού κ.α.)
• Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα
• Παρεχόμενες υπηρεσίες (Ωφελούμενοι/ ομάδες στό-

χος/ τομείς δραστηριοποίησης κ.α.)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Υλικοτεχνική υποδομή
• Απασχολούμενο αμειβόμενο /εθελοντικό προσωπικό 

και χρονικό διάστημα παραμονής και απασχόλησης
• Δράσεις φορέα (απολογισμός έργου δυο προηγού-

μενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: 
λειτουργία δομών/ είδος/ ονομασία/ αριθμός εξυπη-
ρετούμενων/ κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής 
μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα 
δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιή-
θηκαν ανά κατηγορία δράσης/ τίτλους αυτών των ενερ-
γειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες 
παρεμβάσεις).

Το εν λόγω μητρώο θα επικαιροποιείται για τυχόν αλ-
λαγές, σε τακτά διαστήματα. Οι ελληνικές και ξένες ΜΚΟ, 
υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν για σχετικές 
αλλαγές/μεταβολές, ιδίως τη διακοπή λειτουργίας ή την 
αποχώρηση από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο 
δράσεων.

Άρθρο 2
Κατηγορίες φορέων προς εγγραφή

Στο Μητρώο του άρθρου 1, μπορούν να εγγραφούν οι 
φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερ-
δοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις, όπως:

• Σωματεία και Σύλλογοι
• Ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθε-

τική ρύθμιση)
• Κοινωφελή ιδρύματα,
• Αστικές εταιρείες Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
• Παραρτήματα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-

ων.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις εγγραφής

Προκειμένου οι φορείς αυτοί να εγγραφούν στο ως 
άνω μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ι. Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία απο-
δεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νο-
μιμοποιητικά έγγραφα

ΙΙ. Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται η υλο-
ποίηση δραστηριοτήτων:

• Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα
• Διεθνούς Προστασίας
• Μετανάστευσης ή
• Κοινωνική Ένταξης.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής

Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής 
διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου, υποβάλλο-
ντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 και εφό-
σον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για την εγγραφή και απόδοση αριθμού μητρώου κα-
θώς και διαγραφή από το μητρώο της παρούσης εκδίδε-
ται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Κοινωνικής Ένταξης.

Η εγγραφή των φορέων στο Εθνικό Μητρώο, θα απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριο-
ποίηση τους όσο και για τη συνακόλουθη πιστοποίηση 
τους και την ευρύτερη συνεργασία τους με τις υπηρε-
σίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρω-
μένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 273955 /0004 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/8  22.4.2005).

2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 17Α του 
Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη 
φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του 
Ν. 4274/2014, (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014).

5. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών » (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23-9-2015).

7. Το με αριθ. 20756/14-6-2016 έγγραφο του Εισαγ-
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος με το οποίο ζητείται η 
έγκριση υπερωριακής εργασίας, κατά το δεύτερο εξάμη-
νο του έτους 2016, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου φόρ-
του εργασίας επί υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων.

8. Την αριθ. 2/438/ΔΠΔΑ/5-1-2016 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
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του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή 
εργασία μεταξύ άλλων, και του γραφείου του Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος (ΑΔΑ: 67ΘΗΗ-Ι6Ψ, 6ΠΗΘΗ-9ΙΗ, 
ΩΑ5ΜΗ-ΞΥ1, ΩΓ6ΒΗ-ΟΧ8).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη εννέα χιλιάδων πενήντα ευρώ (9.050€) 
περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για δέκα τρεις (13) υπαλλήλους στο 
Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
σε ΦΕΚ και έως 31-12-2016 και για μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ/νση Αν-
θρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του 
Προϊσταμένου του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

     Αριθμ. 2/72621/0004 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β' «Δι-
ατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄/29.08.2014).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργούν και  
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015).

5. Την αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 662/Β') με θέμα: «Καθορισμός αποδο-
χών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της 
παρ. Ια του άρθρο 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'), 
όπως ισχύει».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύ-
κλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, σε τρεις υπαλλήλους 
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

8. Την αριθ. 2/438/ΔΠΔΑ/05.01.2016 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών που αφορά υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου 
και Δημόσιων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΑΔΑ: 670ΗΗ-Ι6Ψ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
ευρώ (2.260€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 ΚΑΕ 0511, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας για δύο (2) δημοσιογράφους που 
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και 
Δημόσιων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς 
και για μία (1) μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Οικονο-
μικών που κατέχει οργανική θέση στο ανωτέρω Γραφείο, 
από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31.12.2016 
για μέχρι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Η κατανομή των ωρών, θα γίνεται με απόφαση του 
Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, και σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές 
ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

 Ο Υπουργός 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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    Αριθμ. 4148/99295 (4)
Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων 

προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν δια-

νομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρ-

μογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματι-

κών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για 

τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών 

(ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της 

αρ..3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφα-

σης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4235/2014 

(Α'32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του Ν. 4384/2016 (Α' 78). 

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά 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. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

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. Το Π.δ. υπ' αριθ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 116).

3. Την αριθμ Υ26 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
Β' 2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη».

4. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, 
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 671).

β) Τον Κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής 
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μετα-
ποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921 
της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη 
θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέ-

τρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωρο-
κηπευτικών (ΕΕ L 154, 11/06/2016, Μ σελ.3).

δ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ε) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτή-
σεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 
τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων.

ζ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 "σχετικά με 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές".

στ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1129/2011 "σχετικά με 
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα 
τροφίμων".

5. Την υπ. αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β720Ό9) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

6. Την αριθ. πρωτ. 3630/87095/28-07-2016 Υπουρ-
γική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ' 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής 
σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών 
εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορι-
σμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3)

7. Την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προο-
ρίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 
αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και 
έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων 
και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 
(σελ 14668-14669).

8. Την από 8-9-2016 εντολή του Γενικού Γραμματέα κ 
Ν. Αντώνογλου

9. Το με αριθμ πρωτ. 1547/2016/ 31-08-2016 έγγραφο 
των Ομάδων Παραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας στο 
Γραφ. Γεν. Γραμματέα.

10. 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 και στο πλαίσιο υλοποίη-
σης των συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέ-
τρων στήριξης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/921 της Επιτροπής, και της αρ..3630/87095/28-07-
2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθε-
σία τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας μετα-
ποίησης των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊό-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31227Τεύχος Β’ 2930/14.09.2016

ντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους 
αποδέκτες τους με σκοπό τα μεταποιημένα προϊόντα 
πράγματι να διατεθούν στους τελικούς δικαιούχους - 
ωφελούμενους της δωρεάν διανομής.

Άρθρο 2 
Όροι και Διαδικασία 
μεταποίησης αποσυρόμενων προϊόντων

1. Η πληρωμή σε είδος από τους από τους αποδέκτες 
αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δω-
ρεάν διανομή στις μεταποιητικές επιχειρήσεις αντισταθ-
μίζει μόνο το κόστος μεταποίησης.

2. Υπεύθυνοι για τη μεταποίηση του αποσυρόμε-
νου νωπού προϊόντος είναι οι αποδέκτες αποσυρό-
μενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν 
διανομή, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 10 της αρ. 
3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων οι οποίοι συνάπτουν υποχρεωτικά συμφωνητικά 
με μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν 
τη σχετική ενέργεια.

3. Αρμόδιες για όλη τη διαδικασία μεταποίησης, από 
την παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος έως 
και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους αποδέ-
κτες της δωρεάν διανομής, είναι οι μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις που υλοποιούν την μεταποίηση.

4. Το συμφωνητικό μεταξύ των αποδεκτών των απο-
συρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν 
διανομή και της μεταποιητικής επιχείρησης περιλαμ-
βάνει όλους τους όρους σχετικά με την υλοποίηση της 
μεταποίησης των προϊόντων και την παραλαβή των τε-
λικών προϊόντων στους αποδεκτών των αποσυρόμενων 
προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή .

Αντίγραφο του συμφωνητικού αυτού θα κατατίθεται 
στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής όπου βρίσκεται η έδρα της μεταποιητικής 
επιχείρησης.

5. Το εν λόγω συμφωνητικό περιλαμβάνει κατ' ελάχι-
στον τα παρακάτω:

• το χρονικό διάστημα υλοποίησης της μεταποίησης 
έως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους 
αποδέκτες της δωρεάν διανομής.

• την ποσότητα του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος,
• την αναλογία του νωπού προϊόντος σε σχέση με το 

μεταποιημένο προϊόν που θα παραλάβει ο αποδέκτης 
της δωρεάν διανομής.

• την ποσότητα του μεταποιημένου προϊόντος που θα 
παραλάβει αποδέκτης της δωρεάν διανομής,

• Δήλωση της μεταποιητικής βιομηχανίας ότι θα τηρεί-
ται η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για την 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

• τη σύσταση για την παραγωγή του τελικού προϊό-
ντος που θα ακολουθήσει η μεταποιητική επιχείρηση, 
(συστατικά, περιεκτικότητα κ.α.)

• το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας του τελικού 
προϊόντος με την επισήμανση όπως αυτή ορίζεται στο 
εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και με τις επιπλέον 
ενδείξεις «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή 
[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/921 της 

Επιτροπής]. Απαγορεύεται η πώληση» και το Ευρωπαϊκό 
Έμβλημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η μεταποιητική επιχείρη-
ση η οποία δεν συσκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν, έχει 
την υποχρέωση να συνάψει συμφωνητικό με συνεργα-
ζόμενη επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
τελική συσκευασία .

6. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση 
του έργου και πριν την παραλαβή του μεταποιημένου 
προϊόντος από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής, 
υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
ΠΕ στην οποία εδρεύουν για τη διενέργεια του ελέγχου 
ποσοτικού και ποιοτικού του τελικού προϊόντος.

7. Οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής, πριν την έναρ-
ξη της διάθεσης του μεταποιημένου προϊόντος στους 
τελικούς δικαιούχους- ωφελούμενους, ενημερώνουν 
εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα 
διανεμηθεί το τελικό προϊόν με κοινοποίηση στην Δ/νση 
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαδικα-
σία υλοποίησης των παραδόσεων, το χρονοδιάγραμμα 
των παραδόσεων, τον τόπο διάθεσης των προϊόντων, 
τις ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που θα 
διανεμηθούν δωρεάν και τον αριθμό των τελικών δικαι-
ούχων-ωφελούμενων.

Άρθρο 3 
Έλεγχοι

1. Διενεργούνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι 
έλεγχοι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 
της αρ. 3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Παράλληλα διενεργούνται επιπλέον οι 
κατωτέρω έλεγχοι:

• σε ποσοστό 10% των προς μεταποίηση αποσυρό-
μενων ποσοτήτων νωπών προϊόντων των αποδεκτών 
της δωρεάν διανομής, στο σημείο παράδοσης τους στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις.

• σε ποσοστό 10% σε ότι αφορά στην ποσότητα του 
τελικού μεταποιημένου προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη 
το ισοζύγιο της συμφωνηθείσας πρώτης ύλης σε σχέση 
με το τελικό προϊόν μεταξύ του αποδέκτη της δωρεάν 
διανομής και της μεταποιητικής επιχείρησης

• σε ποσοστό 3% εργαστηριακός έλεγχος επί του τε-
λικού μεταποιημένου συσκευασμένου και προς παρά-
δοση προϊόντος, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. Ο εν λόγω εργαστηριακός έλεγχος αφορά 
την ποιότητα, και στη σύσταση του προϊόντος.

• Τα δείγματα προς έλεγχο λαμβάνονται από την τριμε-
λή επιτροπή παραλαβής των δράσεων της παραγράφου 
2 του άρθρου 26 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/
Β72009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της 3630/87095/
28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ31228 Τεύχος Β’ 2930/14.09.2016

έδρα της μεταποιητικής επιχείρησης ή της συνεργαζό-
μενης επιχείρησης που πραγματοποιεί την τελική συ-
σκευασία και αποστέλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου για 
τον εργαστηριακό έλεγχο.

• Σε περίπτωση που η συσκευασία γίνεται εκτός της με-
ταποιητικής βιομηχανίας διενεργείται επιπλέον ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος κατά την παράδοση του μεταποιη-
μένου προϊόντος στην έδρα της συνεργαζόμενης επιχεί-
ρησης στην οποία πραγματοποιείται η τελική συσκευασία.

• σε ποσοστό 10% επί του τελικού μεταποιημένου συ-
σκευασμένου και προς παράδοση προϊόντος διενεργεί-
ται ποσοτικός έλεγχος και έλεγχος τήρησης των διαδι-
κασιών κατά την παράδοση στους τελικούς αποδέκτες.

Μετά από την ολοκλήρωση καθενός από τους ανω-
τέρω ελέγχους η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής η οποία διενεργεί τον έλεγχο ειδοποιεί την 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην 
οποία αποστέλλονται τα προϊόντα προκειμένου να γί-
νουν οι σχετικοί έλεγχοι.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διοικητικούς ελέγχους ταυ-
τόχρονα με τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης:

• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων 
που παραδόθηκαν από την Οργάνωση Παραγωγών 
στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που 
διατέθηκαν από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής 
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων 
που παραδόθηκαν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που 
διατέθηκαν στους τελικούς δικαιούχους- ωφελούμε-
νους.»

Άρθρο 4 
Επιτροπές Ελέγχου

Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της πα-
ρούσας διενεργούνται από τις τριμελείς επιτροπές πα-
ραλαβής των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
26 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β72009) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 12 της αρ. 3630/87095/28-07-2016 
(ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5
 Κυρώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών κατά τη δι-
ενέργεια των ελέγχων των ενεργειών απόσυρσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφα-
σης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 
3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.

Άρθρο 6 
Αποδέκτες Δωρεάν Διανομής

1. Αποδέκτες της δωρεάν Διανομής για την παραλαβή 
των νωπών προϊόντων από τις Οργανώσεις Παραγωγών 

οι οποίοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με τις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις, είναι εκείνοι που ορίζονται στο 
άρθρο 10 της αρ. 3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

2. Οι τελικοί δικαιούχοι- ωφελούμενοι της δωρεάν 
διανομής των μεταποιημένων τελικών προϊόντων των 
αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι, όσοι αναφέρο-
νται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 αρ. 3630/87095/
28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι της παραπάνω 
παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους 
αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους αποδέ-
κτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα 
τελικά προϊόντα θα διατίθενται στα συσσίτια των Κοι-
νωνικών Συμπράξεων.

Άρθρο 7 
Μεταποίηση κατηγοριών αποσυρόμενων οπω-
ροκηπευτικών

Σχετικά την μεταποίηση των αποσυρόμενων ποσοτή-
των που κατανέμονται στην αρ. 3630/87095/28-07-2016 
(2413 Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα εξής:

1. Ροδάκινα, νεκταρίνια
α) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέ-

κτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα 
νωπά ροδάκινα ή νεκταρίνια στις μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2016.

β) Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρόμενων νωπών 
ροδάκινων και νεκταρινιών που δύναται να αποσυρθεί 
για αυτόν τον προορισμό ορίζεται στους 5.000 τόνους.

γ) Για την περίπτωση της μεταποίησης των ροδάκινων 
και νεκταρινιών σε χυμό η σύσταση του χυμού ορίζεται 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη-
ση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους 
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 
αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και 
έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων 
και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 
(σελ 14668-14669).

δ) Για την ανωτέρω σύσταση του χυμού από την μετα-
ποίηση των ροδάκινων και νεκταρινιών, η μέγιστη σχέση 
νωπού προϊόντος προς χυμό — τελικό προϊόν ορίζεται 
σε 8,5: 1.

2. Δαμάσκηνα
α) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέ-

κτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα 
νωπά δαμάσκηνα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφο-
ρά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2016.

β) Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρόμενων νωπών 
δαμάσκηνων που δύναται να αποσυρθεί για αυτόν τον 
προορισμό ορίζεται στους 1.000 τόνους.

γ) Για την περίπτωση της μεταποίησης των δαμάσκη-
νων σε χυμό η σύσταση του χυμού ορίζεται σύμφωνα με 
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την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων 
και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της 
Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και έχει σχετικά πρόσφατα 
ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών στο άρθρο 
126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 (σελ 14668-14669).

δ) Για την ανωτέρω σύσταση του χυμού από την με-
ταποίηση των δαμάσκηνων, η μέγιστη σχέση νωπού 
προϊόντος προς χυμό — τελικό προϊόν ορίζεται σε 8,5:1

3. Προκειμένου να μην σημειωθεί υπέρβαση των ανω-
τέρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν 
για αυτόν τον προορισμό πρέπει:

α) στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αρ. 3630/87095/28-
07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται επι-
πλέον και η ποσότητα των νωπών προϊόντων που πρόκειται 
να αποσυρθούν από την αγορά προκειμένου να μεταποιη-
θούν από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής,

β) σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των ανωτέ-
ρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν 
για αυτόν τον προορισμό ακολουθείται για τις συγκε-
κριμένες ποσότητες η διαδικασία της περίπτωσης α 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αρ. 3630/87095/
28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά πληρωμής

Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με από-
φαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 9
Μέγιστες ποσότητες
ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο

Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 της αρ. 3630/87095/28-
07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθί-
σταται ως εξής: «Οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων 
που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-
φυσικό πρόσωπο- αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε κα-
τανάλωση 5.000 γραμμαρίων ανά εβδομάδα. Επιπλέον, 
οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά 
τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- δεν 
ξεπερνούν τα 5.000 γραμμάρια κάθε εβδομάδα».

Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσί-

ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ      
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*02029301409160008*

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

     

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. 

E     

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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