
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 938/81027/26.7.2017 
(Β’ 2834), 937/81014/26-7-2017 (Β’ 2991), 969/ 
84616/3-8-2017 (Β’ 2968), 970/84618/3-8-2017 
(Β’ 2901), και 968/84613/3-8-2017 (Β’ 2968) κοινών 
αποφάσεων του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιε-
χομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των 
δράσεων 3.1, 3.2, 1.1, 1.4, 1.2, και 4.1 αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελ-
τίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

2 Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/22.07.2015 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών 
εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από 
το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691/14.8.2015).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1228/104914 (1)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 938/81027/26.7.2017 

(Β’ 2834), 937/81014/26.7.2017 (Β’ 2991), 969/ 

84616/3.8.2017 (Β’ 2968), 970/84618/3.8.2017 

(Β’ 2901), και 968/84613/3.8.2017 (Β’ 2968) κοινών 

αποφάσεων του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχο-

μένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δρά-

σεων 3.1, 3.2, 1.1, 1.4, 1.2, και 4.1 αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελ-

τίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 

προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

γ) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

ε) Της αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β’ 2334) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση 
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018».

στ) Της αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β’ 3755/21.11.2016).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, 
(ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργι-
κών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτρο-
πής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ 
L 211, 8.8.2015, σ. 9).

ε) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση 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 άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση.

3. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επι-
τροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που κοινοποιήθηκε με 
τον αριθ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνι-
κών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 182, 7.7.2016, σ. 55).

5. Τα υπ’ αριθμ. 78897/20-9-2017 και 87302/28-9-2017 
έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, πέραν αυ-
τής που έχει εγκριθεί με την αριθ. 826/72508/4-7-2017 
(Β’ 2334) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 938/81027/
26-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 
938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού 
έτους» αντικαθίσταται από: «Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου κάθε 
μελισσοκομικού έτους».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προκειμένου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να 
ικανοποιηθούν κατατίθενται πρωτότυπα παραστατικά 
αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώ-
λησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου 
μέχρι και την 20η Μαΐου κάθε μελισσοκομικού έτους, συ-
νοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις, 
όπου απαιτείται. Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν 
μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν 
εξοφληθεί ή έχουν εκδοθεί τοις μετρητοίς, δεν απαιτείται 
η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Κατ’ εξαίρεση, για 
το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 
2017) τα νόμιμα παραστατικά αγοράς των κυψελών και 
οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις μπορούν να εκ-
δοθούν και υποβληθούν συμπληρωματικά μετά την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».

3. Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθί-
σταται ως εξής: «Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη με-
τακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελμα-
τιών μελισσοκόμων», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 
της παρούσας, από τον συνήθη μόνιμο τόπο - «έδρα» της 
μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα 
καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρο-
νικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε 
μελισσοκομικού έτους. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος 
εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ενισχύεται 
μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από 
τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλ-
λευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα 
από 1/3/2017 έως 31/7/2017.

4. Το άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23
Κυρώσεις

1. Εάν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγρά-
φονται στα άρθρα 11 και 20 της παρούσας διαπιστωθεί 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι ο δικαιούχος δε 
συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή, εφόσον έχει 
καταβληθεί, ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει.

2. Αν τα ελεγχόμενα παραστατικά είναι ελλιπή ή έχουν 
εκδοθεί πλημμελώς, η ενίσχυση μειώνεται κατά το μέρος 
που αφορά τα εν λόγω παραστατικά.

3. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δε διευ-
κολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει 
ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοι-
χεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα 
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ετήσια περίοδο εφαρμογής και για τα επόμενα δύο (2) 
διαδοχικά έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη 
καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενί-
σχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, 
τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως στο 
σύνολο τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 1368/2015 και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α’ 173), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την 
οποία ευθύνονται οι δικαιούχοι, εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1368/2015.

5. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον 
παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της 
αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα 
οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια 
αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι 
ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, 
υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιή-
σει την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και 
δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή 
την αίτηση πληρωμής. Η ενημέρωση από τον δικαιού-
χο όπως περιγράφεται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα 
την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης 
πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

6. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διοικητικό 
ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέ-
ντος προς ενίσχυση αριθμού κυψελών αντικατάστασης 
(Δράση 3.1) ή μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) και 
του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου 
αριθμού, τότε:

α) εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 10 % επί του αι-
τηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυ-
σης τον προσδιορισθέντα αριθμό, εφόσον συνεχίζουν 
να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) εάν η διαφορά είναι μεταξύ 10% και 20 % επί του 
αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογί-
ζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της 
ενίσχυσης τον αιτηθέντα αριθμό μείον το διπλάσιο της 
διαφοράς μεταξύ αιτηθέντος και προσδιορισθέντος 
αριθμού, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτή-
ρια επιλεξιμότητας,

γ) εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20 % επί του 
αιτηθέντος αριθμού, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση».

5. Το άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24
Γενικές Διατάξεις

1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ημερομηνία που 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για το δημόσιο, ως κα-
ταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

2. Δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό κυψελών αντι-
κατάστασης (Δράση 3.1) η μετακινούμενων μελισσιών 
(Δράση 3.2) μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο στην 
αίτηση ενίσχυσης.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις 
εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 
του Καν 640/2014, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης βάσει 
του ιδίου κανονισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία 
για την εν λόγω υποβολή, συνεπάγεται μείωση κατά 1% 
ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να 
λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρό-
θεσμα. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη 
των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και 
δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

4. Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμ-
μορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές 
υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περι-
στάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση 
για τον αριθμό των κυψελών αντικατάστασης (Δράση 
3.1) ή των μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) που 
ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι 
ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

5. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές 
περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται 
ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο 
έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

6. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 23 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δι-
καιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώ-
σεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν το 
μελισσοκομείο του, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει 
εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής εντός δέκα εργάσιμων ημε-
ρών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των 
μελισσοσμηνών. Με την επιφύλαξη των πραγματικών 
περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί 
να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεά-
ζουν το μελισσοκομείο α) τον θάνατο ή την απώλεια 
μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από 
επίσημη κτηνιατρική αρχή ή β) τον θάνατο ή την απώ-
λεια μελισσοσμηνών μετά από ατύχημα ή φυσικές κα-
ταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από 
επίσημες αρχές για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος.

7. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξο-
φλούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 
του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για 
το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 
2017) γίνονται δεκτά και χειρόγραφα παραστατικά που 
εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφα-
σης, εφόσον αναφέρονται σε δαπάνες που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2017.
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8. Κατά τη χρήση ΦΙΧ αγροτικών - μελισσοκομικών αυ-
τοκινήτων και την έκδοση και χρήση των σχετικών δελ-
τίων αποστολής, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, 
όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευκρινίσεις και οδηγίες 
σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

10. Το συνημμένο παράρτημα υποδειγμάτων αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 937/81014/
26-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την υλοποίηση των παραπάνω, τα K.M. συ-
ντάσσουν τριμηνιαία προγράμματα εργασιών και 
μετακινήσεων, τα οποία κοινοποιούν στην αρμόδια 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους. Στην περί-
πτωση που το χρονικό διάστημα λειτουργίας του Κέ-
ντρου Μελισσοκομίας αφορά στο τελευταίο τρίμηνο 
του προγράμματος 2017 και είναι μικρότερο των τριών 
μηνών, δεν απαιτείται η σύνταξη του προβλεπόμενου 
τριμηνιαίου προγράμματος εργασιών για το εν λόγω 
χρονικό διάστημα».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Επόπτες Μελισσοκομίας προσλαμβάνονται με 
συμβάσεις διάρκειας μέχρι ενός έτους, οι οποίες ανανεώ-
νονται κάθε έτος με την έναρξη υλοποίησης του ετήσιου 
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως αυτό εγκρίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Επόπτες Μελισσοκομίας προσλαμβάνονται με 
συμβάσεις διάρκειας μέχρι ενός έτους για το χρονικό 
διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι 31η Ιουλίου του επό-
μενου έτους (μελισσοκομικό έτος)».

4. Το σημείο 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
937/81014/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«1.2 Οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων κι εκτός έδρας 
αποζημιώσεων του προσωπικού των K.M. των υπευθύ-
νων των K.M. και του γραφείου της ΟΜΣΕ, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 Παράγραφος Δ, Υποπα-
ράγραφος Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α ’94), όσον αφορά στο 
ανώτατο όριο αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μετακινού-
μενου προσωπικού σχετικά με τη χρήση ιδιωτικού μέσου 
μετακίνησης.

Προβλέπεται η μετακίνηση των εργαζομένων στα K.M. 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη ζώνη 
ευθύνης τους.

Λαμβάνεται υπόψη η επιτρεπόμενη χιλιομετρική 
απόσταση συναρτήσει της ζώνης ευθύνης του Κέντρου 
Μελισσοκομίας ή του γραφείου της ΟΜΣΕ καθώς και το 
ακριβές ποσό ημερήσιας αποζημίωσης ανά περίπτωση.

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις συμπληρώνεται το 
έντυπο μετακίνησης (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι) 
για το προσωπικό και υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
του Κέντρου Μελισσοκομίας.

Εκτός έδρας μετακινήσεις δεν θα πραγματοποιούνται 
Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες, πλην εξαιρετικών 
περιπτώσεων, δεόντως αιτιολογημένων και ύστερα 
από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετακίνηση εκτός της ζώνης ευθύνης προβλέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση συμμετοχής σε 
προγράμματα εκπαίδευσης (ως εκπαιδευόμενος ή ως 
εκπαιδευτής) ή συμμετοχής σε εκδήλωση μελισσοκο-
μικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτεί-
ται έγκριση της μετακίνησης από την αρμόδια Δ/νση 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Στην περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση συμμετοχής 
σε εκδήλωση - σύσκεψη από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν απαιτείται σχετική έγκριση 
από την αρμόδια Δ/νση».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όλες οι ως άνω περιγραφείσες δαπάνες είναι επι-
λέξιμες μόνο για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του 
Κέντρου Μελισσοκομίας. Χρονικό διάστημα λειτουργίας 
του Κέντρου Μελισσοκομίας νοείται το χρονικό διάστη-
μα κατά το οποίο απασχολείται σε αυτό, προσωπικό και 
έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση απασχόλησης μεταξύ 
του δικαιούχου φορέα και του απασχολούμενου. Απο-
κλειστικά και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της 
παρούσας (πρόγραμμα 2017), γίνονται δεκτές δαπάνες 
δικαιούχων φορέων και πριν την έναρξη απασχόλησης 
προσωπικού σε αυτά, εφόσον οι φορείς αυτοί ήταν δι-
καιούχοι και φιλοξενούσαν Κέντρο Μελισσοκομίας κατά 
τα προηγούμενα έτη».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι δαπάνες προκειμένου να ενισχυθούν στο πλαί-
σιο της παρούσας, πρέπει να αφορούν σε χρονικό διά-
στημα υλοποίησής τους μέχρι την 31η Ιουλίου για κάθε 
έτος εφαρμογής του προγράμματος. Τα παραστατικά 
δαπανών εκδίδονται και εξοφλούνται το αργότερο έως 
31η Ιουλίου για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμμα-
τος. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμο-
γής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) γίνονται δεκτά 
παραστατικά που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, εφόσον αναφέρονται σε εργα-
σίες - ενέργειες ή οφειλές που πραγματοποιήθηκαν 
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μέχρι την 31η Ιουλίου 2017. Η αποστολή των φακέλων 
πληρωμής στη Δ/νση Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 
του Ο.Π.Ε.ΚΕ.Π.Ε. ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου για 
κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος. Η εκκαθάριση 
και καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκλη-
ρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για κάθε 
έτος εφαρμογής του προγράμματος».

7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 937/81014/ 
26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξο-
φλούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 
του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για 
το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 
2017) γίνονται δεκτά και χειρόγραφα παραστατικά που 
εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας από-
φασης, εφόσον αναφέρονται σε εργασίες - ενέργειες ή 
οφειλές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 
2017».

Άρθρο 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 969/84616/8-8-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ’ 
αριθμ. 969/84616/3-8-2017 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων οι λέξεις «οδοιπορικά προσω-
πικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «έξοδα μετάβασης 
και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλω-
σης και έξοδα επιστροφής στην έδρα».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 
969/84616/3-8-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλού-
νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το πρώτο έτος εφαρμογής 
της παρούσας (πρόγραμμα 2017), παραστατικά τα οποία 
έχουν εξοφληθεί πριν την έναρξη του μελισσοκομικού 
έτους 2016 - 2017, γίνονται δεκτά εφόσον αφορούν σε 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα εντός της 
περιόδου του μελισσοκομικού έτους».

Άρθρο 4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 970/84618/3-8-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
970/84618/3-8-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων προστίθεται η φράση:

«Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρό-
γραμμα 2017) και εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
δαπάνες προμήθειας υλικών ή λογισμικού, αντί του επι-
τόπιου ελέγχου πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος 

για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, καθώς και για 
την πραγματοποίηση της δαπάνης για την αμοιβή του 
έκτακτου προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την συ-
ντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξης της εφαρμογής, 
από το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών 
Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ».

Άρθρο 5
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 968/84613/3-8-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 968/84613/3-8-2017 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ακολούθως:

1. Το θέμα της υπ’ αριθμ. 968/8461:3/3-8-2017 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται 
ως εξής: «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και 
των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 «Ανα-
λύσεις Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-
κομίας 2017 -2018.

2. Όπου στο κείμενο της απόφασης υπάρχουν οι λέξεις 
«μέλι» ή «μελιού», αντικαθίσταται από τις λέξεις «μέλι και 
λοιπά προϊόντα κυψέλης» ή «μελιού και λοιπών προϊό-
ντων κυψέλης» αντίστοιχα.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ενισχύονται 
οι δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε δι-
απιστευμένα εργαστήρια, δειγμάτων ελληνικού μελιού 
και λοιπών προϊόντων κυψέλης του Μέρους XXII του Πα-
ραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με 
σκοπό την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών 
προϊόντων και διευκόλυνση της εμπορίας τους».

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Επιλέξιμες δαπάνες

Ορίζονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες πραγματοποίη-
σης αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών 
προϊόντων κυψέλης για τη διερεύνηση της ποιότητας 
τους, σε διαπιστευμένα εργαστήρια».

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, οι λέξεις «Δομο-
κού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα».

Άρθρο 6
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων  και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Αριθμ. 2585/105996 (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/ 

22.07.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαι-

ωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Από-

θεμα» (Β’ 1691/14-8-2015).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
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), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

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

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

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

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

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 
165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

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

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

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Τη με αριθ. πρωτ. 95596/05-10-2017 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική 
απόφαση με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 (ΦΕΚ 1691 
Β’/2015), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/
22-07-2015 υπουργικής απόφασης

1. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 7 του άρθρου 9 
αντικαθίσταται με το κάτωθι: «Ειδικά για έτος ενίσχυσης 
2017 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 4,5%, για την 
κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βα-
σικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γε-
ωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος αιτήσεων ενίσχυ-
σης 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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