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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
υπ’ αριθμ: 3635/ΔΟΑ/6/00030/Γ/Ν.3908/2011/16−6−2014 
(ΦΕΚ 1640/Β/20.06.14) απόφαση υπαγωγής, επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. MANUFACTURING − 
TRADING CO S.A.», και αλλαγή του διακριτικού τίτλου 
από πρώην «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ−ΓΡΑΝΙ−
ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. MANUFACTURING − TRADING CO 
S.A.» σε «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με 
δ.τ. F.H.L. I KIRIAKIDIS MARBLES − GRANITES S.A.».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4029/ΔΟΑ/6/00030/Γ/Ν.3908/2011/
19−10−2015 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με το άρθρο 11 παρ. 4β του ν.3908/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και έχοντας υπόψη την ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια − Τσαρουχά 
(ΦΕΚ 2206/Β΄/13−10−2015), τροποποιήθηκε η με αριθμ. 
πρωτ. 3635/ΔΟΑ/6/00030/Γ/Ν.3908/2011/16−6−2014 (ΦΕΚ 
1640/Β/20.06.2014) απόφαση υπαγωγής, ως προς το δι−
ακριτικό τίτλο της επωνυμίας της εταιρείας, από πρώην 
«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. 
MANUFACTURING − TRADING CO S.A.» σε «F.H.L. Η. ΚΥ−
ΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. I KIRIAKIDIS 
MARBLES − GRANITES S.A.» που αφορά στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δρα−
στηριότητας: 08.11.11) στη θέση ΒΙΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, του 
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Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης (Νομός Δράμας), στη θέση Δ.Δ ΒΩΛΑΚΑ, 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, του Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥ−
ΡΟΚΟΠΙΟΥ, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
(Νομός Δράμας) συνολικού επιλέξιμου κόστους τρία 
εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα 
πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (3.968.065,15 €) και 
ενισχυόμενου κόστους τρία εκατομμύρια οκτακόσιες 
δέκα έξι χιλιάδες είκοσι ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
(3.816.020,93 €). Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε ένα 
εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακό−
σια οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (1.526.408,37 €), 
ήτοι ποσοστό 40,000% του ενισχυόμενου κόστους και 
χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται 
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΤΗΡΙΑΚΑ − ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΤΗΡΙΩΝ

874.632,16 € 722.587,94 €

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ − ΛΟΙΠΟΣ ΜΗ−
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.963.089,18 € 2.963.089,18 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.193,81 € 5.193,81 €

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 90.000.00 € 90.000.00 €

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

35.150,00 € 35.150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.968.065,15 € 3.816.020,93 €

Η νέα Ισχύς Μηχανημάτων (στον τόπο υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου) θα είναι 661,17 Kw και η συνολική 
Ισχύς μετά την επένδυση θα διαμορφωθεί σε 4.099,81 Kw

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
3635/ΔΟΑ/6/00030/Γ/Ν.3908/2011/16−6−2014 απόφασης 
υπαγωγής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ − ΤΣΑΡΟΥΧΑ

F
 Αριθμ. 106349 (2)
   Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και έλεγχου 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανα−
νέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊ−
κών αγορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4328/2015 [Κύρωση της από 
27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελλη−
νική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»]

2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει 
(Α 98)

3. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185)

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

5. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις οικονομικές δυσκολίες των επαγγελματιών πω−
λητών λαϊκών αγορών να ανταποκριθούν έγκαιρα στην 
αποπληρωμή ή στο διακανονισμό των οφειλών τους, 
προκειμένου να προβούν σε ανανέωση των επαγγελ−
ματικών τους αδειών.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβλη−
θέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγ−
γελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία 
προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014 
(Α΄ 118) και λήγει όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 70867/
30−06−2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1500), παρατεί−
νεται μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 165597/19−10−2015 (3)
      Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πε−
λεγρίνη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 81 και 83 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5 και 90 του «Κώδι−

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
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Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) της Υ2/22−09−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 2076).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, Θεοδόσιο Πελεγρίνη, ανατίθεται η άσκηση των 
ακόλουθων αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Δι−
εθνών Θεμάτων με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που 
υπάγονται σε αυτή,

β) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών 
Σχολείων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που 
σχετίζονται με τα θέματα που άπτονται των Μειονοτι−
κών Σχολείων, των Σχολείων Κωνσταντινούπολης και 
των Σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από 
κοινού με τον Υπουργό και

γ) της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαι−
δευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 2

Στις κατά άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων 
φορέων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και αποκεντρωμένων δημόσιων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων αρμοδιότητας των αναφερόμενων στα στοι−
χεία α) και β) του άρθρου 1, Αυτοτελών Διευθύνσεων. 

Η αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται 
από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετά−
ταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης 
εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 
αρμοδιότητάς του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
στ) του άρθρου 2.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. 2/66688/0004 (4)
    Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.2/58088/0004/17.9.2015 από−

φασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για 
τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδι−
κής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Δ.7 του άρθρου 2 του 

ν.4336/2015 (Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρω−
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»

β) του άρθρου 30 του ν.3296/2004 (Α΄253) «Φορολογία 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολο−
γικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α΄58) «Αποκα−
τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

δ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α98)

ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 (Α΄459) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

στ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Α΄178), όπως ισχύει.
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ζ) του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. 2/58088/0004/17.9.2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμι−
ση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων 
από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ.2/58088/0004/17.9.2015 
(Β΄2068) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμά−
των για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της 
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Α΄ του διατα−
κτικού της απόφασης αφαιρούμε τους κλάδους ΔΕ Οδη−
γών, ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

β) Αντικαθιστούμε την παράγραφο Β' του διατακτικού 
της απόφασης ως εξής: 

«Β. 1. Τα κριτήρια επιλογής για τους τριακόσιους πενή−
ντα (350) έμπειρους ή πιστοποιημένους ελεγκτές είναι 
τα κάτωθι:

• η σύνδεσή τους με τις μεταφερόμενες υποθέσεις 
από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο. Ε. προς τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

• το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
• η εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα μεγαλύτερη 

των πέντε (5) ετών
• πέντε (5) έτη υπηρεσίας τουλάχιστον έως τη συ−

νταξιοδότηση
• η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε 

στάδιο
• η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας
2. Τα κριτήρια επιλογής για τους υπόλοιπους εκατόν 

πενήντα (150) υπαλλήλους είναι τα κάτωθι:
• η ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας από 1−5 έτη.
• η πενταετής υπηρεσία και μη συμπλήρωση τριακο−

νταετούς υπηρεσίας
• η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε 

στάδιο
• η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 

απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
(5)

    Eπιβολή πολλαπλών τελών στην ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ 
ΣΟΦΙΑ του Νικολάου.

  Με την αριθ. 14/12/05−10−2015 καταλογιστική Πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α΄ 

Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 1053/3/3370−b/14−12−2011 «Αποστολή 
Συνοδείας − Υποβολή δικογραφίας» που σχηματίσθηκε 
από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Υποδ/νση 
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος Τμήμα Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων προς τον Εισαγγελέα Πλημ/
κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από 
την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων 
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 14/12, επιβλήθηκαν 
πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ πο−
σού 2,4% στην ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου 
και Σουσάνας γεν. το έτος 1956 στη Γεωργία κάτοικο 
Αραπίτσης 1 Ξηροκρήνη, και ήδη αγνώστου διαμονής 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής 
ποσότητας (5) πέντε πακέτων τσιγάρων, η οποία πα−
ράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του 
Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και 
τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 2031 (6)
    1η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και 

καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής της διαδικασί−
ας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομι−
κών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 3.5 
«Πιλοτικά Σχέδια» του Άξονα Προτεραιότητας 3, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 36 και 41 καθώς και το Παράρ−
τημα ΙΙ αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 387/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Απριλίου 2012 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και 
ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού.

3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11−12−2007 Απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005). 

5. Το Ν.3614/2007 για την «Διαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την   προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρ−
θρα 3, 5, 8, 17, 21, 36, 38, 40 και 45 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 267/ 
3−12−2007).

6. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
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2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31−03−2010), 
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.

7. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86 / 11.04.2012) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή− 
Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτι−
λίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», και ειδι−
κότερα το άρθρο 242 «Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ – Ν.3614/2007)».

8. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί δημόσιου Λογι−
στικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».

9. Την υπ’ αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β΄ 1639/
29−12−2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής 
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος “Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 
200A΄/27−08−1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154A΄/
30−07−1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223A/
08−10−2001) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/06 (ΦΕΚ 
249A΄/16−11−2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

11. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

12. Την υπ’ αριθμ. 132537/21−04−2011 (ΦΕΚ 684/2011) 
Απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρω−
σης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων και Έγκριση τροποποί−
ησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Ν.Π.Ι.Δ» 

13. Την αριθ. 37501/04−03−2009 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συντα−
ξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 
2000−2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ)».

14. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β΄ 2178/23−10−2008) 
Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύ−
στημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την αριθμ. 2058/28−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1563/6−8−2008) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα Δημοσιονο−
μικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεω−
στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πό−
ρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

16. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτρο−
πή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 και 
εξειδικεύονται από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

17. Την αριθμ. 656/12−3−2008 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. 2040/06−11−2013 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2961/Β/22−11−2013) «Καθορισμός διαδι−
κασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικο−
νομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 
3.5 «Πιλοτικά Σχέδια» του Άξονα προτεραιότητας 3 του 
Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013.

19. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015) που αφορά 
την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων…….μεταφορά Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4. 

20. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−09−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών», για τον διορισμό του 
Ευάγγελου Αποστόλου του Δημητρίου, στη θέση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

21. Το Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ Α΄/174/28−08−2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

22. Tην υπ’ αριθμ. 191/31−01−2014 (ΦΕΚ 357/Β΄/14−02−
2014) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και καθορισμού 
λεπτομερειών εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής 
πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων 
στους δικαιούχους για το Μέτρο 3.5 “Πιλοτικά Σχέδια” 
του Άξονα Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013.

23. Τις εντάξεις στο Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013 πέντε (5) Πρά−
ξεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 191/31−01−2014 πρό−
σκλησης.

24. Το από 24−06−2014 Πρακτικό αριθμ. 1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

25. Την ανάγκη για τροποποίηση ή διευκρίνιση επι−
μέρους στοιχείων της υπ’ αριθμ. 191/31−01−2014 πρό−
σκλησης, που αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης των Πράξεων. Η εν λόγω Πρόσκληση έχει 
κλείσει ως προς την υποβολή νέων προτάσεων από τις 
02−06−2014.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα 
δαπάνη όπως είχε αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ 2040 / 
06−11−2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2961/Β/22−11−13), καθώς και τους 
κάθε φορά ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 191/31−01−2014 (ΦΕΚ 357/
Β΄/14−02−2014) πρόσκληση στα κάτωθι σημεία ως εξής:

Όπου αναφέρεται ο όρος: «Αμοιβή Ομάδας Έργου» 
στην υπ’ αριθ. 191/31−01−2014 Πρόσκληση, αυτός αντι−
καθίσταται από τον όρο: «Αμοιβή συνεργαζόμενου Επι−
στημονικού Φορέα»

Άρθρο 7 −
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η παρακάτω παράγραφος του Άρθρου 7:
1. Αμοιβή Ομάδας Έργου. Αφορά δαπάνες για αμοι−

βές ερευνητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που 
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καταβάλλονται σε συμμετέχοντα στην Ομάδα Έργου 
της πράξης φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά θα 
πρέπει να ανήκουν στον συνεργαζόμενο επιστημονικό/
τεχνικό φορέα. 

διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αμοιβή συνεργαζόμενου Επιστημονικού Φορέα. Αφο−

ρά δαπάνες (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα, λοιπές 
δαπάνες) για την αμοιβή του συνεργαζόμενου επιστη−
μονικού/τεχνικού φορέα. 

Αφαιρείται η φράση:
«δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε 

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή 
και εκτελωνισμού». 

Άρθρο 8
Περιεχόμενα αίτησης ενίσχυσης − φακέλου 

υποψηφιότητας και διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η παρακάτω παράγραφος του Άρθρου 8:
1. Όλες οι κατά περίπτωση απαραίτητες κατά το νόμο 

άδειες για την νόμιμη λειτουργία του φορέα καθώς και 
τυχόν άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου. Οι σχετικές άδειες δύναται να προσκομίζονται 
και μετά την ένταξη και το αργότερο πριν το αίτημα 
για την 1η πληρωμή της Πράξης και σε κάθε περίπτωση 
να συνάδουν με την νομιμότητα και την κανονικότητα 
της Πράξης και των δαπανών της. Στην περίπτωση που 
κάποιες άδειες έχουν λήξει χρονικά, θα προσκομίζεται 
βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχει υποβλη−
θεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή τους.

διαμορφώνεται ως εξής:
1. Όλες οι κατά περίπτωση απαραίτητες κατά το νόμο 

άδειες για την νόμιμη λειτουργία του φορέα καθώς και 
τυχόν άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου. Οι σχετικές άδειες δύναται να προσκομίζονται 
και μετά την ένταξη και το αργότερο πριν το αίτημα για 
την τελική πληρωμή της Πράξης και σε κάθε περίπτωση 
να συνάδουν με την νομιμότητα και την κανονικότητα 
της Πράξης και των δαπανών της. Στην περίπτωση που 
κάποιες άδειες έχουν λήξει χρονικά, θα προσκομίζεται 
βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχει υποβλη−
θεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή τους.

Άρθρο 11
Τροποποίηση απόφασης ένταξης − ανακλήσεις

Οι παρακάτω παράγραφοι του Άρθρου 11:
Ενδεικτικά περιπτώσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι 

δύναται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης, είναι: 
− Αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, έως 

τον βαθμό που δεν αυξάνεται ο συνολικός προϋπολο−
γισμός της πράξης. Όσον αφορά την μεταφορά κον−
δυλίων, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ύψος 
της εσωτερικής μεταφοράς των κονδυλίων μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών δαπανών, θα πρέπει όμως σε 
κάθε περίπτωση να διατηρούνται τα βασικά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και η σκοπιμότητα του έργου

− Αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα. Η αίτηση των 
δικαιούχων θα συνοδεύεται από σύντομη τεχνική έκ−
θεση του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, για την 
πρόοδο του έργου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για 
τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση

− Αλλαγή στοιχείων των Δικαιούχων 
− Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ θεωρούνται ουσιώδη όπως π.χ 

αλλαγή τύπου εξοπλισμού χωρίς ουσιώδη μεταβολή των 
βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων 
του εξοπλισμού που είχε εγκριθεί κατά την ένταξη του 
έργου.

Επίσης ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει προέ−
γκριση από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ πριν 
την τροποποίηση στοιχείων της πράξης χωρίς όμως να 
απαιτείται τροποποίηση της Πράξης. Τέτοιες αλλαγές 
μπορεί να αφορούν ενδεικτικά: 

− Αντικατάσταση μέλους/μελών Ομάδας Έργου. Το 
μέλος/μέλη της Ομάδας Έργου που αποχωρεί θα πρέ−
πει να αντικαθίσταται από πρόσωπο με τουλάχιστον 
ισότιμα προσόντα. Όλα τα αιτήματα που αφορούν αντι−
καταστάσεις μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικά σημειώματα 
του νέου προσωπικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό υποστηρικτικό στοιχείο είναι διαθέσιμο.

− Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος κάποιων ενδιάμε−
σων φάσεων του έργου η οποία δεν προκαλεί μεταβολή 
του συνολικού χρονοδιαγράμματος της πράξης

διαμορφώνονται ως εξής:
Ενδεικτικά περιπτώσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι 

δύναται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης της Από−
φασης Ένταξης της Πράξης, είναι: 

− Ουσιώδεις αλλαγές (όχι εσωτερικές μεταφορές κον−
δυλίων) του φυσικού αντικειμένου της πράξης όπως 
αυτό περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να διατηρούνται τα βασικά λει−
τουργικά χαρακτηριστικά και η σκοπιμότητα του έργου

− Αποκλίσεις από το συνολικό χρονοδιάγραμμα. 
− Αλλαγή στοιχείων των Δικαιούχων 
− Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΛΙ−

ΕΙΑΣ θεωρούνται ουσιώδη όπως π.χ αλλαγή τύπου εξο−
πλισμού χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του εξοπλισμού που 
είχε εγκριθεί κατά την ένταξη του έργου.

Επίσης ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει έγκρι−
ση από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ για την 
τροποποίηση στοιχείων της πράξης ακόμη και όταν δεν 
απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να αφορούν ενδεικτικά: 

− Aναπροσαρμογές στην κατανομή της δημόσιας δα−
πάνης ανά κατηγορία δαπάνης (μεταφορά κονδυλίων) 
έως τον βαθμό που δεν αυξάνεται ο συνολικός προϋ−
πολογισμός της πράξης. Όσον αφορά την μεταφορά 
κονδυλίων, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ύψος 
της εσωτερικής μεταφοράς των κονδυλίων μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών δαπανών, θα πρέπει όμως σε 
κάθε περίπτωση να διατηρούνται τα βασικά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και η σκοπιμότητα του έργου

Άρθρο 15
 Στοιχεία τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας δαπανών 

Ολόκληρο το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αμοιβή συνεργαζόμενου Επιστημονικού Φορέα. Για 

την τεκμηρίωση της αμοιβής του συνεργαζόμενου Επι−
στημονικού Φορέα απαιτούνται:

α) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Δικαιού−
χου και του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού/τεχνικού 
φορέα κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια 
ΔΟΥ. Στη σύμβαση θα πρέπει να περιγράφονται ανα−
λυτικές πληροφορίες για την μεταξύ τους συνεργασία 
(τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα 
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Έργου, η ιδιότητά τους, τα παραδοτέα τους, ο χρόνος 
απασχόλησης του καθενός κ.λπ.). 

β) Εξοφλημένα τιμολόγια / αποδείξεις για την παρο−
χή των υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία εξόφλησής 
τους. Τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να περιγράφουν 
λεπτομερώς τις υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν 
και οι οποίες έχουν εγκριθεί και περιγράφονται στην 
Απόφαση Ένταξης της Πράξης

γ) Αντίγραφα των Τεχνικών Εκθέσεων και εν γένει 
παραδοτέων των όπως αυτά περιγράφονται στην Από−
φαση Ένταξης της Πράξης

2. Δαπάνες για την κατασκευή των αναγκαίων εγκα−
ταστάσεων καθώς και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του 
πιλοτικού σχεδίου. Για την τεκμηρίωση των εν λόγω 
δαπανών απαιτούνται: 

α) Εξοφλημένα παραστατικά δαπανών του προμη−
θευτή προς τον δικαιούχο και τα αντίστοιχα παραστα−
τικά εξόφλησής τους. Στα παραστατικά θα πρέπει να 
αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν τις εν λόγω δαπάνες και τις εξοφλήσεις τους

β) Φωτογραφίες από τις εργασίες εκσυγχρονισμού 
που έλαβαν χώρα (όπου απαιτείται)

γ) Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών που 
έλαβαν χώρα (όπου απαιτείται)

δ) Επιμετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός κό−
στους εργασιών 

3. Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό. Για την τεκμη−
ρίωση των εν λόγω δαπανών απαιτούνται: 

α) Εγγραφή του εξοπλισμού / λογισμικού όπου απαι−
τείται, σε θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο πα−
γίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα, 

β) Εξοφλημένα παραστατικά δαπανών του προμη−
θευτή προς τον δικαιούχο και τα αντίστοιχα παραστα−
τικά εξόφλησής τους. Στα παραστατικά θα πρέπει να 
αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν τις εν λόγω δαπάνες και τις εξοφλήσεις τους

γ) Βεβαίωση του προμηθευτή του Δικαιούχου για το 
καινουργές και αμεταχείριστο του μηχανήματος / λο−
γισμικού 

δ) Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό όλα 
τα συνοδευτικά έγγραφα (ανάλογα με τον τρόπο με−
ταφοράς). Θα πρέπει να προσκομίζεται και αντίγραφο 
της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισθέντων ειδών 
για χώρες εκτός Ε.Ε 

Για την αγορά λογισμικού απαιτούνται ενδεικτικά 
επιπλέον:

α) Άδειες χρήσης λογισμικού ή οι αντίστοιχες βεβαι−
ώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης

β) Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευ−
σης σε περιπτώσεις δαπανών παραμετροποίησης και 
εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραμετροποίηση 
χρειάζεται και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών

4. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & έρευνας 
επί συμβάσει. Για την τεκμηρίωση των δαπανών της 
κατηγορίας αυτής απαιτούνται ενδεικτικά: 

α) Εξοφλημένα παραστατικά για την παροχή των 
υπηρεσιών / προϊόντων καθώς και τα αντίστοιχα πα−
ραστατικά εξόφλησής τους. Στα παραστατικά θα πρέπει 
να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν τις εν λόγω δαπάνες και τις εξοφλήσεις τους

β) Αντίγραφα μελετών, εγχειριδίων και των εν γένει 
παραδοτέων όπου απαιτείται 

5. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα. Για την τεκμηρίωση 
των δαπανών μετακινήσεων απαιτούνται: 

α) Έγκριση μετακίνησης από τον αρμόδιο διατάκτη 
του δικαιούχου – μπορεί να εκδίδεται μια φορά από 
τον κάθε δικαιούχο και να αφορά το σύνολο των μετα−
κινούμενων για τις ανάγκες του έργου.

β) Το σχετικό εξοδολόγιο / έντυπο − ημερολόγιο με−
τακίνησης για κάθε μετακίνηση όπου αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της Ομάδας έργου που 
μετακινείται, ο προορισμός του και αναλύονται οι δα−
πάνες της μετακίνησης

γ) Τα παραστατικά που αφορούν τις δαπάνες της 
μετακίνησης που περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυ−
πο μετακίνησης / εξοδολόγιο (π.χ. εισιτήρια, τιμολόγιο 
ξενοδοχείου κ.λπ.)

6. Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων. Για την τεκμη−
ρίωση των δαπανών της κατηγορίας αυτής απαιτούνται 
ενδεικτικά: 

α) Εξοφλημένα παραστατικά για την παροχή των υπη−
ρεσιών / προϊόντων προς τον δικαιούχο καθώς και τα 
στοιχεία εξόφλησής τους. Στα παραστατικά θα πρέπει 
να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν τις εν λόγω δαπάνες και τις εξοφλήσεις τους

β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής του δικαι−
ούχου από τις εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ. στις 
οποίες συμμετείχε

γ) Στοιχεία δημοσιότητας για ημερίδες, συνέδρια κ.λπ. 
τα οποία διοργάνωσε ο δικαιούχος

Άρθρο 16
Επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης δαπανών – 

λογιστική παρακολούθηση

Ολόκληρο το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
Για την λογιστική παρακολούθηση των δαπανών του 

έργου απαιτείται εκ μέρους του Δικαιούχου η τήρηση 
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη, σύμ−
φωνα με τους κανόνες του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού 
Συστήματος που θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και δια−
κριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων του έργου και 
θα επιτρέπουν επαρκή διαδρομή ελέγχου. 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να 
είναι επιλέξιμη, θα πρέπει να ακολουθεί τις ισχύουσες 
κατά το χρόνο εξόφλησης, διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας και να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστα−
τικά εξόφλησης κατά περίπτωση (extrait, αποδεικτικά 
τραπεζικής συναλλαγής μέσω internet, μπλοκ επιταγών 
κ.λπ.). Στα παραστατικά θα πρέπει να υπάρχουν όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
δαπάνες και τις εξοφλήσεις τους.

Επισημαίνεται ότι:
− Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που 

οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλα−
δή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με 
σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου 
εξόφλησης δαπανών).

− Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επι−
ταγές τρίτων.

− Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί 
πριν από την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης της 
πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία 
λήξης της πράξης. 
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− Εξόφληση με μεταχρονολογημένες επιταγές γίνε−
ται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί πριν την 
υποβολή του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου, και 
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίη−
σης της Πράξης.

− Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και 
δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους 
μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα από επίσημο φορέα. 

Άρθρο 17
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

στους δικαιούχους – δικαιολογητικά πληρωμής

Το Άρθρο 17 σχετικά με την προκαταβολή διαμορ−
φώνεται ως εξής:

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέ−
χρι του ορίου όπως αυτό περιγράφεται στην εκάστοτε 
ισχύουσα Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
του Προγράμματος. Για την είσπραξη της προκαταβο−
λής απαιτείται η υποβολή στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ των παρακάτω δικαιολογητικών:

− Εγγυητική επιστολή προκαταβολής αορίστου χρόνου 
σύμφωνα με το Π.δ. 118/2007, από τραπεζικό ίδρυμα της 
επιλογής του δικαιούχου 

− Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης 
παρακρατημένων φόρων

− Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης 
ασφαλιστικών εισφορών

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 191/31−01−2014 (ΦΕΚ 
357/Β΄/14−02−2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(7)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−

στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ».

  Με την 343510/2316/Π03/5/00487/Ε/Ν. 3299/04/9−9−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολο−
κληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥ−
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004 με την 584/Π03/5/00487/
Ε/Ν.3299/2004/22−12−2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 
τ.Β΄/2233/31−12−2010) και αναφέρεται στην προμήθεια μη−
χανικών μέσων καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών 
προϊόντων, στο Δ.Δ. Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας 
της Π.Ε. Ημαθίας, στο συνολικό και παραγωγικό κόστος 
των εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (683.000,00) ευρώ, 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του παραγωγικού κό−
στους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων εβδομήντα 
τριών χιλιάδων διακοσίων (273.200,00) ευρώ.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα 
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (159.850,00) ευρώ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 2−4−2015.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η κατα−
βολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού διακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (273.200,00) ευρώ.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 7 
παρ. 15 του Ν.3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 
2 του Ν.3908/2011 και το Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  
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