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Αρ. Φύλλου 3130
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.». 1
Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για
το συντονισμό του έργου αξιολόγησης των επο−
πτευόμενων φορέων των Υπουργείων........................ 2
Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από
το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περί−
οδο 2013−2014. ................................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1537/0051
(1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου του φορέα: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙ−
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024 /27−10−2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 874.44 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
11. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 548 / 06−06−2013
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην αρ. 555 / 24−07−2013 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 εώς
30/06/2014, αποφασίζουμε
1. Συνιστούμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙ−
ΚΗΣΗΣ Α.Ε.» στο Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ −ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ −
ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΕΤΠA,
Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ − ΘΡΑΚΗ / ΕΤΠΑ, Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ / ΕΤΠΑ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
— ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Π655605, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.
— ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ.
Φ 041370, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
— ΠΟΝΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ξ 456898, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 06/12/2013 έως
τις 13/12/2013 στην ΑΘΗΝΑ.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 596/ΥΟΔΔ/29.11.2013.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.31840
(2)
*Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για το
συντονισμό του έργου αξιολόγησης των εποπτευό−
μενων φορέων των Υπουργείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107)
«Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
β) Του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α΄ 367)
«Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως».
γ) Του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
δ) Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11−01−2012 (Β΄ 55) κοινή
υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των φορέων του
δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και
το προσωπικό θα αξιολογηθούν, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011».
3. Το από 27−08−2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.
4. Το από 29−08−2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφεί−
ου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με
νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και
της παρ.18 του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
αποφασίζουμε:
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεκαμελής (10με−
λής) Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους
του δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός του
έργου της αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων
των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων και της εκπόνησης
προτάσεων−σχεδίων στελέχωσης αυτών.
Γ. Ορίζουμε τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής:
1. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος του Ιωάννη (ΑΔΤ:
Χ 556989), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εκπαιδευτικών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπα−
σμένος σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή−Ελεγκτή
στο Σώμα Επιθεωρητών −Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
2. Χρήστος Κουκάκης του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ 523010),
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομι−
κών, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
3. Ιωάννης Καλκούνος του Στυλιανού (ΑΔΤ: ΑΕ 075296),
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, αποσπασμένος
σε θέση Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
4. Νικόλαος Σιδηρόπουλος του Χαραλάμπους−Στυ−
λιανού (ΑΔΤ: ΑΙ 355734), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, ειδικότητας Αγρονόμων−Τοπογράφων της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας, αποσπασμένος σε
θέση Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
5. Κωνσταντίνος Σουλιώτης του Αποστόλου (ΑΔΤ:
ΑΚ 122184), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Ορ−
γάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποσπασμένος σε
θέση Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
6. Ιωάννα Τηραϊδή του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΙ 139472),
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου
Υγείας, αποσπασμένη σε θέση Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
7. Κωνσταντίνος Μαρκάκης του Αιμίλιου (ΑΔΤ:
ΑΕ 141582), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποσπασμένος σε θέση
Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Χριστίνα Χωματά του Βασιλείου (ΑΔΤ: Σ 672069),
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αποσπασμένη σε
θέση Βοηθού Επιθεωρητή−Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
9. Καββαθάς Τρύφωνας του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ:
ΑΚ 554869), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Στατιστικής της
Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
αποσπασμένος σε θέση Ειδικού Επιθεωρητή στο Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
10. Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ρ 523745),
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης
και Ποιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών, σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων.
Ε. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολο−
κλήρωση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 589/ΥΟΔΔ/29.11.2013.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2958/149999
(3)
Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το
Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο
2013−2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 περί «Ορ−
γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου
2538/97 (Α 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νομο−
θεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του Ν. 3147/03 (Α΄ 135) περί
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρι−
κού Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)
γ) Του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187).
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δ) Της υπ’ αριθμ. 188763/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284) κοινής
υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Σύσταση
Οργανισμού “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός− Δήμη−
τρα” και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώ−
πων».
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύ−
ουν κάθε φορά:
α) 1234/07 (ΕΚ) του Συμβουλίου (L 299) για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ»), όπως ισχύει κάθε φορά,
β) 595/2004 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέ−
σπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γα−
λακτοκομικών προϊόντων (L 94), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ44 απόφαση του Πρωθυπουργού για
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο
Μάξιμο» (Β΄ 2094)
4. Την υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλα−
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει
κάθε φορά.
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος
από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος
2013−2014 και εφεξής, σε κατηγορίες εν δυνάμει δικαι−
ούχων, όπως παρακάτω:
1) Κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων:
Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσι−
κών ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, που παράγουν και
εμπορεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά
προϊόντα από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να
το πράξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα:
Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι κατά την
προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2012/2013 υπε−
ρέβησαν την ατομική τους ποσόστωση, λαμβανομένων
υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή και εξαιρετι−
κών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφ’ όσον
η ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παραδόσεις
τους για την περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον 20 τόνοι.
Κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ανωτέρω
ποσοστού χρησιμοποίησης, οι ατομικές ποσότητες ανα−
φοράς που αποκτήθηκαν από αγορά κατά τη διάρκεια
του γαλακτοκομικού έτους 2012/2013 δεν λαμβάνονται
υπόψη. Η αιτούμενη ποσότητα θα πρέπει να δικαιολο−
γείται από το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Για τον υπολογι−
σμό της αντιστοιχίας του ζωικού κεφαλαίου λαμβάνεται
υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα
ετησίως, εκτός και εάν βάσει επίσημης βεβαίωσης από
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης αποδεικνύεται ότι η μέση
απόδοση είναι υψηλότερη των 7 τόνων, οπότε λαμβά−
νεται υπόψη η βεβαιωθείσα απόδοση.
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Β) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το
τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31/1/2014 αίτημα
ένταξης σε τυχόν προγράμματα εφαρμογής του Καν.
(ΕΚ) 1698/05 ή του 3299/01 (Α΄ 261) περί «Κίνητρα Ιδιωτι−
κών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την
Περιφερειακή Σύγκλιση», εφόσον καλύπτουν τις λοιπές
προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.
Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προ−
βλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70
τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.
Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρ−
χήν (προσωρινά) ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι
100% της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε
κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη
ποσότητα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολο−
κλήρωση του.
Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επεν−
δυτικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος
λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου
ανά αγελάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται
υπόψη τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. Η ορι−
στικοποίηση της χορηγούμενης από το εθνικό απόθεμα
ατομικής ποσότητας αναφοράς γίνεται από τον Ελλη−
νικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα με την ολοκλήρωση
της επένδυσης η οποία επιβεβαιώνεται με την υποβολή
στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ εκ μέρους του ενδιαφερομένου
της σχετικής έκθεσης της Αρμόδιας Αρχής, λαμβα−
νομένου υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και
εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων. Σε
αντίθετη περίπτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς θα
αφαιρείται από τον δικαιούχο και θα επιστρέφει χωρίς
αντιστάθμιση στο Εθνικό Απόθεμα.
Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλακτο−
παραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγο−
ρία (Β), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ
ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφ’ όσον αυτή
δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς
κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την
κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν
περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που
θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κα−
τηγορίες.
2) Αιτήσεις − Δικαιολογητικά:
Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα ανα−
φοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιού−
χων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται,
κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα
με το υπόδειγμα ΙΙ.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι 31/1/2014, είτε κατ’ ευθείαν, είτε
μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλα−
κτος του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε μέσω των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου
από την αρχή στην οποία κατατίθενται. Εφόσον υπάρξει
αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση της παραπάνω
προθεσμίας η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ
μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.

3) Όροι – Προϋποθέσεις:
3.1) Παραγωγός στον οποίο χορηγήθηκε ατομική πο−
σότητα αναφοράς από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέ−
πεται να προβεί σε μεταβίβαση ατομικής ποσότητας
αναφοράς πριν την παρέλευση τριών (3) γαλακτοκομι−
κών περιόδων, αρχής γενομένης από τη γαλακτοκομική
περίοδο οριστικής χορήγησής της. Σε αντίθετη περί−
πτωση η ατομική ποσόστωση που του χορηγήθηκε από
το εθνικό απόθεμα επανέρχεται χωρίς αντιστάθμιση
στο εθνικό απόθεμα και η σχετική πράξη μεταβίβασης
θεωρείται ως μη γενόμενη.
Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ.
4 της υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β΄1688) ΚΥΑ με θέμα «Συ−
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της
εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτο−
κομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
α) Όταν ο μεταβιβάζων υπάγεται στο καθεστώς πρόω−
ρης συνταξιοδότησης και εφόσον η ατομική ποσόστωση
περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού γάλακτος.
β) Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, γονικής παροχής και
μεταβίβασης μεταξύ συζύγων εφόσον η ατομική ποσό−
στωση περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού γάλακτος.
γ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών
μέχρι και Β΄ βαθμού και εφόσον πρόκειται για διαχωρι−
σμό εκμετάλλευσης.
δ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις από μέλος/οι νο−
μικού/ων προσώπου/ων προς το νομικό πρόσωπο και
εφ’ όσον μεταβιβάζεται ολόκληρη η ατομική ποσόστωση
που κατέχει/ουν ο/οι μεταβιβάζων/οντες.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν την παρέ−
λευση της εν λόγω τριετίας, το μέρος της ατομικής του
ποσόστωσης που του έχει χορηγηθεί με βάση την πα−
ρούσα απόφαση, επιστρέφει στο Εθνικό Απόθεμα εκτός
αν ο (οι) κληρονόμος(οι) είναι παραγωγός(οι) αγελαδινού
γάλακτος ή αυτός(οι) μεταβιβάσουν άμεσα (σε διάστημα
ενός μηνός) το σύνολο της κληρονομηθείσας ποσόστω−
ση σε παραγωγό γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι
κάτοχοι της μεταβιβασθείσας ατομικής ποσόστωσης δεν
επιτρέπεται να μεταβιβάσουν καμία ποσότητα αναφοράς
μέχρι της συμπλήρωσης της εν λόγω τριετίας.
3.2) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής
οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη
2011−2012 ή και 2012−2013 ή και στην τρέχουσα περίοδο
προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής
τους ποσόστωσης και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι
την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσότητας αναφο−
ράς βάσει της παρούσας.
3.3) Δεν χορηγείται ποσόστωση αγελαδινού γάλα−
κτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες ανακριβή
στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και τυχόν
χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται χωρίς
αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα.
4) Διαδικασία:
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων,
ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων
ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά
ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού
γάλακτος, την ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης, τα συ−
νοδευτικά δικαιολογητικά κλπ. Με την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω, στέλ−
νονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Διεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση
Υπουργικής απόφασης Κατανομής.
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Στη συνέχεια ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στην υλο−
ποίηση της παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και συντάσσει
καταστάσεις δικαιούχων.
Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη
συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΓΟ−
ΔΗΜΗΤΡΑ και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων επί 10
ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι πα−
ραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παραλεί−
ψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δι−
καιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατομικής
ποσότητας αναφοράς βάσει της παρούσας απόφασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ
μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξετάζονται από
τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ζω−
ικής Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώ−
νται επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.
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Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγη−
θεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο
Εθνικό Απόθεμα.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές πε−
ριστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχό−
μενες παρατηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους
με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ.
5) Γενικά:
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ ενημερώνουν τους παραγωγούς με κάθε πρόσφορο
μέσο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικα−
σία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

44746

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ
ǹǿȉǾȈǾ – ǻǾȁȍȈǾ
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ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ / ǻǾȂȅȈ
………………………………………………………………………………………
Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼǻȇǹȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
Ǽǻȇǹ ȉǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ:
……………………………………………………………………………
H Ǽǻȇǹ ȉǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǺȇǿȈȀǼȉǹǿ ȈǼ ȂǼǿȅȃǼȀȉǿȀǾ ȆǼȇǿȅȋǾ
ȃǹǿ
ǵȋǿ
ȀȍǻǿȀȅȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǹȆȅ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾ ǺǹȈǾ
ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ:……………………………
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ
ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ȃȅȂǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ȅȂǹǻǹ ĭȊȈǿȀȍȃ ȆȇȅȈȍȆȍȃ
ȅȂǹǻǹ ȃȅȂǿȀȍȃ ȆȇȅȈȍȆȍȃ
ī. ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
1 ǹȇǿĬȂȅȈ ǹīǼȁǹǻȍȃ īǹȁǹȀȉȅȆǹȇǹīȍīǾȈ ȉǾȈ
ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
2 ȆȅȈȅȈȉȍȈǾ ȆȅȊ ǾǻǾ ȀǹȉǼȋȍ ȉǾȃ 31/03/2013 (ĲȩȞȠȚ)
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3 ȆȅȈȅȈȉȍȈǾ ȆȅȊ ǹǿȉȅȊȂǹǿ (ĲȩȞȠȚ)
4

5
6
7

ǼȋǼȉǼ ȆȇȅǺǼǿ ȈǼ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾ ȂǼȇȅȊȈ Ȓ ȅȁǾȈ ȉǾȈ
ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȈǹȈ ȆȅȈȅȉǾȉǹȈ ǹȃǹĭȅȇǹȈ Ȁǹȉǹ ȉǾ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ ȉǾȈ īǹȁǹȀȉȅȀȅȂǿȀǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ 2011-2012 Ȓ
2012-2013 ;
ǼȋǼȉǼ ȆȇȅǺǼǿ ȈǼ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾ ȂǼȇȅȊȈ Ȓ ȅȁǾȈ ȉǾȈ
ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȈǹȈ ȆȅȈȅȉǾȉǹȈ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȂǼȉǹ ȉǾȃ
01-04-2013;
Ǽǹȃ ȃǹǿ ǼȋǼȉǼ ǹȃǹȀȉǾȈǼǿ ȉǾ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈĬǼǿȈǹ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȂǼȋȇǿ ȉǾȃ ȊȆȅǺȅȁǾ ȉǾȈ
ȆǹȇȅȊȈǹȈ ǹǿȉǾȈǾȈ ;
ǼǿȈȉǼ īǼȍȇīȅȈ, ȃǼȅǼǿȈǼȇȋȅȂǼȃȅȈ Ȉȉȅȃ ȉȅȂǼǹ;

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȃ ǹȃǾȀǼȉǼ ȈȉǾȃ ȆǹȇǹȀǹȉȍ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈȉǼ ȉǾȃ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾ ǼȃǻǼǿȄǾ

8

9

10




ǼȋǼȉǼ ȊȆȅǺǹȁȁǼǿ ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ǼȃȉǹȄǾ Ȉȉǹ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ ȉȅȊ Ȟ.3299/04 Ȓ ȉȅȊ Ȁǹȃ. (ǼȀ) 1698/05;
Ǽǹȃ ȃǹǿ :

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȈǼ Ȇȅǿȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ;
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ȈǼ ȀǹĬǼ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ȃǹ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǼȉǼ ȉǾȃ
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǾ īǹȁǹȀȉȅȆǹȇǹīȍīǾ (ĲȩȞȠȚ) Ȁǹȉǹ
ȉǾȃ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾ ȉȅȊ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ
Ǿ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȠıȩıĲȦıȘȢ ĮȖİȜĮįȚȞȠȪ
ȖȐȜĮțĲȠȢ ĲȘȢ ȣʌǯĮȡȚș. ……………/…………. ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠĳȓȝȦȞ
ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ ĮȡȤȒȢ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǿǿ)
ǻǾȁȍȃȍ ȊȆǼȊĬȊȃǹ ȅȉǿ :

¾ ǼȁǹǺǹ īȃȍȈǾ ȉȍȃ ȅȇȍȃ Ȁǹǿ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼȍȃ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆȅȈȅȈȉȍȈǾȈ ǹȆȅ
ȉȅ ǼĬȃǿȀȅ ǹȆȅĬǼȂǹ
¾ Ĭǹ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȍ ȉȅȊȈ ǼȁǼīȋȅȊȈ
¾ ǹȆȅǻǼȋȅȂǹǿ ȉǾȃ ǹȃǹȇȉǾȈǾ ȉȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ȆȅȊ ǻǾȁȍȃȍ ȈȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹ ǹǿȉǾȈǾ

……/…./ 201

ȅ/H
ǻǾȁȍȃ / ǻǾȁȅȊȈǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁ.ī.ȅ.ǻ. :
ȆȅȈȅȈȉȅ ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǾȈǾȈ ȉǾȈ ȆȅȈȅȈȉȍȈǾȈ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿȅǻȅ
2012-2013
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(ȈĲȠȚȤİȓĮ ǹȡȝȩįȚĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)

ǺǼǺǹǿȍȈǾ

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ :
ȅ / Ǿ ………………………………………………………….. İȓȞĮȚ ȖİȦȡȖȩȢ / ȞȑȠȢ
ȖİȦȡȖȩȢ țĮȚ ȣʌȑȕĮȜȜİ ĲȘȞ ……………………………… İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ ȖȚĮ
…………………………………….. ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ Ȟ. ………. Ȓ ȀĮȞ. (ǼȀ) 1698/05
(ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ

Ș

ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ)

ıĲȠ

ȠʌȠȓȠ

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ

ʌĮȡĮȖȦȖȒ

………………………. ĲȩȞȦȞ ĮȖİȜĮįȚȞȠȪ ȖȐȜĮțĲȠȢ Įʌȩ ………….. ĮȖİȜȐįİȢ țĮȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ țȡȓșȘțİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ………………………………………
…………………………………………..............................................................................
........................................................................................................................................

Ƒ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ (ĮȡȚșȝȩȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ………………..……………………..…..)
Ƒ İȞ įȣȞȐȝİȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ
Ƒ İʌȚȜĮȤȫȞ.
(ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)

ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
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