
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η τροποποίηση της αρ. 800/16.01.2015 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο 
του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών 
γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β΄).

2 Μεταφορά «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών 
Ομάδων» Σαπών από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Μαρώνειας-Σαπών στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 103 (1)
2η τροποποίηση της αρ. 800/16.01.2015 από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις 

στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση 

γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β) Των άρθρων 69 και 2 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

γ) 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 προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως 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).

δ) Το γεγονός ότι το εν λόγω καθεστώς αφορά σε προ-
γράμματα του ΠΑΑ 2007-2013 που έχουν ενταχθεί πλέον 
στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

ε) Του ν. 2503/1997 «διοίκηση οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α’ 98).

ζ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α’ 194), όπως ισχύει.

η) Το π.δ. 117/2014 (2014) «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).

θ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.......».

ι) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) σχετικά με 
το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 
20/12.2013, σ. 320).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L. 347, 20.12..2013, σ. 487).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
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).

δ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου 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).

ε) (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για 
το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών η) 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 
2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865).

στ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο 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 που καταργεί τον Καν. (ΕΚ) 
1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

ζ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της 
Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

η) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

θ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρ-
φωση (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 69).

3. Την αριθ. C(2015) final 9170/11-12-2015 Εκτελεστι-
κή απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προ-
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

5. Την αριθ. 3030/08-04-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο 
Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ: 
7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8).

6. Την αρ. 800/16-01-2015 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δά-
σωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ Β’ 128/2015) όπως 
ισχύει.

7. Την αρ. 1791/74062/02-07-2015 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ-
μογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανο-
νισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 
1468/2015).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε σχέση με τη δαπάνη 
που προκλήθηκε κατά την ένταξη των δικαιούχων κατά 
τη 2η και 3η Προγραμματική Περίοδο.

9. Την αρ. 185084/19-12-2016 σύμφωνη γνώμη του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

10. Την αρ. 3392/22-12-2016 σύμφωνη γνώμη της 
Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α., αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αρ. 
800/16-01-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δά-
σωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ Β’ 128/2015) το οποίο 
εμπίπτει στο υπομέτρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία 
δασικών εκτάσεων» του μέτρου 8 «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιω-
σιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής 
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Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2016» (ΦΕΚ Β’ 
2400/2016), προκειμένου να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του.

Άρθρο 2
Τροποποίηση απόφασης Έγκρισης - Μεταβίβαση

Στο άρθρο 6 η παράγραφος 2 της αρ. 800/16-01-2015 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 128/2015) αντικα-
θίσταται ως εξής:

2. Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής:
α. Μεταβίβαση της επένδυσης μπορεί να γίνει μία 

φορά εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
β. Ο αποδέκτης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, που απορρέουν από 
την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της 
αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η υπογραφείσα 
απόφαση έγκρισης επένδυσης.

γ. Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο 
ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση δημιουργούμενων συνιδιο-
κτησιών, λόγω μεταβίβασης κληρονομιάς οι αποδέκτες 
τέτοιας μεταβίβασης οφείλουν να διασφαλίζουν μέσω 
ιδιωτικών συμφωνητικών την ύπαρξη ενός δικαιούχου 
ανά επένδυση.

δ. Το αίτημα για μεταβίβαση υποβάλλεται στο φορέα 
υλοποίησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 της αρ. 800/ 
16.01.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  Β’ 
128/2015) αντικαθίστανται ως εξής:

2. Οι δικαιούχοι καταθέτουν στον φορέα υλοποίησης 
δήλωση εφαρμογής. Κατά την παραλαβή της δήλωσης 
εφαρμογής από τους φορείς υλοποίησης χορηγείται 
αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Η δήλωση εφαρ-
μογής μπορεί να υποβληθεί από τους δικαιούχους και 
ηλεκτρονικά στο σύστημα που υποστηρίζει την εφαρ-
μογή του μέτρου, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτό-
κολλο.

3. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται για δεσμεύ-
σεις που αφορούν στο προηγούμενο έτος. Στην περίπτω-
ση ηλεκτρονικής υποβολής η κατάθεση των δηλώσεων 
εφαρμογής με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο φορέα 
υλοποίησης, πραγματοποιείται εντός 10 εργασίμων ημε-
ρών από την ηλεκτρονική υποβολή. Λεπτομέρειες σχε-
τικά με την υποβολή δήλωση εφαρμογής καθορίζονται 
με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4
Μειώσεις - Κυρώσεις

Το άρθρο 9 της 800/16-01-2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β’ 128/2015) καταργείται και αντικαθί-
σταται ως εξής:

Για την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων που προ-
βλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καν (ΕΕ) 640/2014 
διενεργούνται όλοι οι μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, 
διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό την επαλή-
θευση των όρων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και 
άλλων υποχρεώσεων.

Α. Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις.
1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία 

ή φυσικά περιστατικά
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή 

σφάλματα,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της 

αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα 
δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο 
το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση,

δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει 
την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρ-
φωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή εάν η αρμόδια 
αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο 
πρόσωπο,

2. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα 
τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δι-
καιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η 
αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής 
μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή 
δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεση 
της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη 
ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφω-
σης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής.

3. Η αναφερόμενη στο στοιχείο 2 ενημέρωση από τον 
δικαιούχο έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αί-
τησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

Β. Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων 
της εκμετάλλευσης.

Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει 
όλα τα αγροτεμάχια του που σχετίζονται με εκτάσεις και 
η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνε-
ται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (αίτηση πληρωμής) 
αφενός, και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκτα-
ση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων 
αγροτεμαχίων αφετέρου, υπερβαίνει το 3 %, το συνολι-
κό ποσό της πληρωμής των μέτρων στήριξης βάσει της 
έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το 
συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3 %, ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής:

• 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%
• 2% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερ-

βαίνει το 50%
• 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%
Γ. Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής, δή-

λωσης εφαρμογής.
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, η υποβολή αίτη-
σης πληρωμής, δήλωσης εφαρμογής μετά την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού 
που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει κατά 1% ανά 
εργάσιμη ημέρα, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθε-
σμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 
ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.

Δ. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμ-
μόρφωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολ-
λαπλής συμμόρφωσης επί των ενισχύσεων των μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης, οι μειώσεις και κυρώσεις που 
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επιβάλλονται επί των ενισχύσεων αυτών ορίζονται με 
σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των Κανο-
νισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014 και της 
1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1468/2015), όπως 
ισχύει.

Ε. Μειώσεις-κυρώσεις για μέτρα στήριξης βάση της 
έκτασης.

Οι μειώσεις και αποκλεισμοί της περίπτωσης αυτής 
ορίζονται στο Τμήμα II του κεφαλαίου IV του υπ’ αριθμ. 
640/2014 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ). Εάν η 
ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση ενίσχυσης 
και/ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του 
ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων 
στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται 
υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα 
ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

Μια καλλιεργητική ομάδα θεωρείται ότι αποτελούν 
οι εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο το μέτρου από 
έναν επενδυτή, με επιλέξιμη καλλιέργεια, για τις οποίες 
ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης.

Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφό-
σον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων στις 
οποίες τηρούνται οι δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή 
περιλαμβάνονται, και:

• η πώληση αγροτεμαχίων.
• η ασυμφωνία της γεω-αναφοράς των αγροτεμαχίων 

στο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Ε.Ι. Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές 

ενισχύσεις.
1. Εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο της εκ-

μετάλλευσης υπερβαίνει την έκταση με την οποία έχει 
ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποι-
είται η έκταση με την οποία έχει ενταχθεί.

2. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητι-
κής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την 
αίτηση πληρωμής, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

3. Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμ-
φωνα με τις παραγράφους Ε.II.2.α και Ε.ΙΙ.2β του παρό-
ντος άρθρου, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την 
προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, 
η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα 
έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσ-
διορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που 
δηλώνεται για ενίσχυση είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μι-
κρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη 
δηλωθείσα έκταση. Το παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν 
η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης 
που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

Ε.II. Μειώσεις - Κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης 
έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική.

1. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα
2. Εάν η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή κα-

θεστώτων μέτρων στήριξης βάση έκτασης υπερβαίνει 
την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με την ενό-
τητα Ε.Ι., τότε:

α) εάν η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ του 3% και 
του 20% ή υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση 

υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση 
μειω μένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφο-
ράς της προσδιορισθείσας έκτασης.

β) εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορι-
σθείσας έκτασης, δεν χορηγείται ενίσχυση βάσει της 
έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

γ) εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορηγείται 
ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργη-
τική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε 
πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντι-
στοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και 
προσδιορισθείσας έκτασης.

3. Το ποσό που προκύπτει από την κύρωση της παρα-
γράφου Ε.II.γ) συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες 
δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα 
καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής 
που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης.

4. Όταν η μείωση της προσδιορισθείσας έκτασης είναι 
μόνιμη, μετά την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων για 
το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, οι φορείς υλοποίησης 
προβαίνουν σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης με 
μείωση της έκτασης. Αυτό δεν απαιτείται όταν η απόκλι-
ση μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας 
έκτασης είναι μέχρι 3%.

5. Εάν από την εφαρμογή των παραγράφων Ε.II.α., Ε.II.β 
και Ε.II.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
τα οποία δεν ανακτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12 της αρ. 800/16-01-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 128/2015) 
κοινής υπουργικής απόφασης στο σύνολο τους κατά τη 
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται 
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο 
διαγράφεται.

ΣΤ. Μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις.

α. Η ενίσχυση που ζητείται απορρίπτεται και ανακτά-
ται εξ ολοκλήρου όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν 
πληρούνται.

β. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ακόλουθες δε-
σμεύσεις του Μέτρου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι 
ακόλουθες κυρώσεις:

βα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η φυτεία δεν 
διατηρείται σε καλή κατάσταση (καλή ζωτικότητα φυτών, 
καθαρός υποόροφος) επιβάλλεται κύρωση 3% επί του 
συνολικού ύψους ενίσχυσης του δικαιούχου. Η κύρωση 
εφαρμόζεται εάν διαπιστώνεται έστω και ένα από τα 
παραπάνω,

ββ. Σε περίπτωση που σε ένα αγροτεμάχιο, μετά το 
έβδομο έτος εφαρμογής και καθ’ όλη την διάρκεια της 
περιόδου, ο αριθμός των φυτών είναι μικρότερος από 
εβδομήντα (70) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες στις 
οποίες προβλέπονταν φύτευση με 160 ή 250 φυτά το 
στρέμμα και μικρότερος από είκοσι (20) φυτά το στρέμ-
μα για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοι-
πών ειδών στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 
φυτά το στρέμμα, το αγροτεμάχιο απεντάσσεται από 
το μέτρο και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό της συνολικής 
ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που του έχει κατα-
βληθεί, για το εν λόγω αγροτεμάχιο, τα προηγούμενα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 835Τεύχος Β’ 104/24.01.2017

έτη προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Σε κάθε 
περίπτωση η εναπομείνασα έκταση της επένδυσης του 
δικαιούχου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 στρέμ-
ματα για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν σύμφωνα με 
το καθεστώς του Καν. 2080/1992 και μικρότερη από 3 
στρέμματα για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν, σύμ-
φωνα με το καθεστώς του Καν. 1257/1999. Σε αντίθετη 
περίπτωση απεντάσσεται όλη η έκταση του δικαιούχου 
και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεω-
στήτως καταβληθέν το ποσό της συνολικής ενίσχυσης 
για απώλεια εισοδήματος που του έχει καταβληθεί, για 
όλη την έκταση, τα προηγούμενα έτη προσαυξημένο με 
τους νόμιμους τόκους,

βγ. Εφόσον δεν τηρείται ο προβλεπόμενος δασοπε-
ριβαλλοντικός φάκελος από τον επενδυτή η συνολική 
ενίσχυση μειώνεται κατά 1% για κάθε έτος διαπίστωσης 
της παράβασης.

γ. Μη υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - Αί-
τησης Πληρωμής, Δήλωσης Εφαρμογής.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - Αίτηση Πληρωμής με αναφο-
ρά στον κωδικό παράλληλης δράσης που εφαρμόζει ανά 
αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επι-
φέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο 
έτος εφαρμογής. Σε περίπτωση επανάληψης της παρά-
βασης το επόμενο έτος συνεπάγεται μονομερής διακοπή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση 
έγκρισης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Τα ανω-
τέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής 
Δήλωσης Εφαρμογής. Ως μη υποβολή Αίτησης Πληρω-
μής και Δήλωσης Εφαρμογής θεωρείται η μη υποβολή 
τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία, 
δ. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή 
δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή 
δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτη-
μένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, 
η εκμετάλλευση του με το σύνολο των επενδύσεων του 
θεωρείται ως μη ευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενί-
σχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε 
επόμενο έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέ-
ψει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των μέχρι τότε 
καταβληθεισών ενισχύσεων για τα προηγούμενα έτη, 
προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους και αποβάλ-
λεται, ε. Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από 
την απόφαση έγκρισης Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
διακόψει μονομερώς την εφαρμογή του μέτρου πριν 
από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής 
στο μέτρο, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 
αποβάλλεται από το μέτρο και επιβάλλονται κυρώσεις 
ως ακολούθως:

εα. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του έκτου 
έως το δέκατο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χο-
ρηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής ή εφόσον 
έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρε-
ωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους 
τόκους και επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που 
ισούται με το 75% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια 
εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.

εβ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 
εντέκατου έως το δέκατο πέμπτο έτος εφαρμογής των 
δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος 
διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό 
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξη-
μένο με τους νόμιμους τόκους και επιβάλλεται επιπλέον 
χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής 
ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε 
τα προηγούμενα έτη.

εγ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του δέ-
κατου έκτου έως το εικοστό έτος εφαρμογής των δε-
σμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος 
διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό 
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξη-
μένο με τους νόμιμους τόκους και επιβάλλεται επιπλέον 
χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής 
ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε 
τα προηγούμενα έτη.

στ. Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δε δηλώσει 
το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και η διαφορά 
μεταξύ της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτου καλλιεργη-
τικής ομάδας, που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής 
αφενός και αφετέρου της ενταγμένης έκτασης, υπερ-
βαίνει το 3%, το συνολικό ποσό της πληρωμής ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράλειψης και την έκταση της 
μειώνεται ως εξής:

στ.α. 3%, Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%, λόγω 
μικρής σοβαρότητας και μικρής έκτασης της μη συμ-
μόρφωσης,

στ.β. 5%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν 
υπερβαίνει το 50%, λόγω μεσαίας σοβαρότητας και με-
σαίας έκτασης της μη συμμόρφωσης,

στ.γ. 10%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, λόγω 
μεγάλης σοβαρότητας και μεγάλης έκτασης της μη συμ-
μόρφωσης.

Για κάθε επανάληψη η μείωση διπλασιάζεται.
ζ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος 

δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση 
ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η 
ενίσχυση δεν καταβάλλεται και ανακτάται εξ ολοκλήρου. 
Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από το ίδιο μέτρο 
για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και 
για το επόμενο.

Ζ. Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, 
ανακτήσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται.

Η σειρά επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών απο-
φάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων ορίζεται ως εξής:

1. οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην 
ενότητα Ε. (εκτός της παραγράφου Ε.ΙΙ.2.γ) του παρό-
ντος άρθρου επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης,

2. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της πα-
ραγράφου Ζ.1 χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την ενό-
τητα ΣΤ του παρόντος άρθρου,

3. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της πα-
ραγράφου Ζ.2 χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκ-
πρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με την ενότητα Γ. του 
παρόντος άρθρου,
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4. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της παραγράφου Ζ.3 χρησιμεύει ως βάση για τον 
υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφω-
να με την ενότητα Β. του παρόντος άρθρου.

5. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της παραγράφου Ζ.4 χρησιμεύει ως βάση για τον 
υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφω-
να με την ενότητα Δ, λόγω μη τήρησης των διατάξεων 
περί πολλαπλής συμμόρφωσης.

6. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της παραγράφου Ζ.5 χρησιμεύει ως βάση για τον 
υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφω-
να με την παράγραφο Ε.ΙΙ.2.γτης ενότητας Ε.

Άρθρο 5
Ανωτέρα Βία - Εξαιρετικές περιστάσεις

Το άρθρο 10 της 800/16-01-2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β’ 128/2015) καταργείται και αντικαθί-
σταται ως εξής:

1. Ως ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις μπο-
ρούν να αναγνωρίζονται οι ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

α) θάνατος του δικαιούχου - επενδυτή.
β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς 

εργασία.
γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημα-

ντική ζημιά στην εκμετάλλευση.
δ) νόσος των φυτών που πλήττει ένα μέρος ή το σύ-

νολο των καλλιεργειών του δικαιούχου.
ε) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος 

της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά 
την ημέρα υποβολής της αίτησης.

στ) οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά τη νομο-
λογία των Εθνικών Δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων μπορεί να θεωρηθεί περίπτω-
ση ανωτέρας βίας.

2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές 
περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στον Φορέα 
Υλοποίησης, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 
που κρίνονται ικανοποιητικά από τον Φορέα Υλοποίη-
σης, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που ο επενδυτής είναι σε θέση να το πράξει 
και εξετάζεται από το Φορέα Υλοποίησης.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Όπου συναντάται στην αρ 800/16-01-2015 (ΦΕΚ Β’ 
128/2015) κοινή υπουργική απόφαση ο όρος «Σύμβαση» 
αντικαθίσταται από τον όρο «απόφαση έγκρισης» και 
ο όρος «Συμβατικές υποχρεώσεις» από τον όρο «Υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση Έγκρισης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 800/16-01-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 128/2015), όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αριθμ.  150/2016 (2)
Μεταφορά «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών 

Ομάδων» Σαπών από την Κοινωφελή Επιχείρηση 

Μαρώνειας-Σαπών στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κοι-

νωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωφίδου 
Φανής.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 
(ΦΕΚ 21/21.2.2016/τ.Α΄).

3) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 
14435-1135/30-3-2016 των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4) Την δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 2930/6.7.2016 
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανα-
τολική Μακεδονία-Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 
«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή-ΕΚΤ» με τίτλο 
«Κέντρα Κοινότητας» από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας- Θράκης (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ).

5) Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 112 του 
ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του 
άρθρου 44 του ν. 3979/2011.

6) Το με αριθμ. 24793/2-8-2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα «Μεταφορά προσωπικού ΙΔΟΧ συγχρηματοδοτού-
μενου από την Ε.Ε. προγράμματος σε Δήμο», εγκρίνει:

Α) Την μεταφορά της Δομής του «Κέντρου Στήριξης 
Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» Σαπών στον Δήμο Μαρω-
νείας-Σαπών,ο οποίος θα καταστεί καθολικός διάδοχος 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτού,συμπεριλαμ-
βανομένων και όσων απορρέουν από συμβάσεις προ-
σωπικού μίσθωσης έργου,αναθέσεων κ.λπ.

Β) Την μεταφορά του παρακάτω προσωπικού που ερ-
γάζεται στο «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομά-
δων» Σαπών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ:

1. Γιαννούλη Θωμαή, ΠΕ Οικονομολόγος
2. Κουγιουρούκης Χαράλαμπος, ΠΕ Κοινωνικός Λει-

τουργός
3. Μουντούνη Ελένη, ΠΕ Παιδαγωγός,
4. Μπαλτά Τουντζάϊ, ΠΕ Ψυχολόγος
5. Κωνσταντινίδου Ζωή, ΔΕ Νοσηλεύτρια
6. Σεπετζή Χασάν Νερμίν, ΥΕ Διαμεσολαβίτρια.
Η μεταφορά του «Κέντρου Στήριξης Ρομά και των Ευ-

παθών Ομάδων» Σαπών και του προσωπικού αυτού στον 
Δήμο Μαρωνείας-Σαπών θα εξασφαλίσει την συνέχιση της 
λειτουργίας της δομής αυτής για τα επόμενα 5 έτη, μέσω 
του «Κέντρου Κοινότητας» ως παράρτημα αυτού. Από την 
απόφαση αυτή θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του τρέχοντος προϋπολογισμού, ύψους 30.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σάπες, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
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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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