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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 199999 (1)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονι−

σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την πιστοποίηση 
των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παρο−
χής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ.5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», καθώς και του άρθρου 3 του 
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

γ) Των άρθρων 17 και 18 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63).

δ) Της αριθ. 155515/2011 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και ένταξη τους στο σύστημα πληροφόρησης και 
διεκπεραίωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 1245).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως αυτοί ισχύουν:
α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L 30/31.1.2009) «σχε−

τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τρο−
ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

β) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση 
και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 
τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κα−
νονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον 
αμπελοοινικό τομέα».

3. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(ΦΕΚ Α΄ 147).

4. Την αριθμ. 196018/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα 
και Αστέριο Ροντούλη» (ΦΕΚ Β΄2741/25.11.2011).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των άρθρων 4, 5, 6, 12, 13 και 142 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον 
αφορά την πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται 
στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγ−
χρονης γεωργίας υψηλής ποιότητας.

Για τη λειτουργία του συστήματος παροχής γεωργι−
κών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορίζεται 
Δημόσια Αρχή ως αρμόδια για την εποπτεία, τον συντο−
νισμό και τον έλεγχό του. Επίσης, ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων, 
των συνεργατών τους και των ελεγκτών γεωργικών συμ−
βούλων, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στο σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις, καθώς και ο φορέας πιστοποίησης αυτών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας νο−
ούνται:

1. Ως «Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις»: Tο σύστημα που σκοπό 
έχει την υποστήριξη των γεωργών για την τήρηση των 
υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, σε εκτέλεση 
των άρθρων 4, 5, 6, 12 και 13 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου.

2. Ως «Πολλαπλή Συμμόρφωση»: Oι κανονιστικές απαι−
τήσεις διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
5 και στο Παράρτημα II του Καν. 73/2009, και η καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως αυτή 
ορίζεται άρθρο 6 και στο Παράρτημα IΙΙ του ιδίου ως 
άνω Κανονισμού.

3. Ως «Γεωργικοί Σύμβουλοι» (εφεξής Γ.Σ.): α)Τα φυσικά 
πρόσωπα, β) Η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκει στον, εν στενή και εν 
ευρεία έννοια, δημόσιο τομέα και οι Συλλογικές Αγρο−
τικές Οργανώσεις (Σ.Α.Ο.), που πιστοποιούνται βάσει 
των προϋποθέσεων της παρούσας και εφαρμόζουν το 
σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών.

Άρθρο 3
Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

1. Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνει τους Γ.Σ., τους 
συνεργάτες των Γ.Σ., τους ελεγκτές Γ.Σ., τον φορέα 
πιστοποίησης των παραπάνω, και την αρμόδια, για την 
εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο, αρχή, του 
συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωρ−
γικές εκμεταλλεύσεις.

2. Σε εκτέλεση του άρθρου 12 του Καν. 73/2009, η 
εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συστήματος 
παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμε−
ταλλεύσεις ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Σε εκτέλεση του άρθρου 13 του ως άνω Κα−
νονισμού, η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την 
επιφύλαξη των σχετικών με την πρόσβαση σε έγγραφα, 
διατάξεων, υποχρεούται να μην κοινοποιεί προσωπικές 
ή ατομικές πληροφορίες και στοιχεία του γεωργού τα 
οποία αποκτώνται στα πλαίσια λειτουργίας του συστή−
ματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, σε πρόσωπα ξένα προς αυτόν.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι πιστοποίησης ως Γ.Σ.

Για την ένταξη στο σύστημα παροχής γεωργικών 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δύναται να 
πιστοποιηθεί ως Γ.Σ.:

α) To φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 5, εφεξής αποκαλούμενο Φ.Π.Γ.Σ.,

β) Η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου που δεν ανήκει στον, εν στενή και εν ευρεία 
έννοια, δημόσιο τομέα και η Συλλογική Αγροτική Ορ−
γάνωση (Σ.Α.Ο.), που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6, εφεξής αποκαλούμενα Δομές Γ.Σ..

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Φ.Π.Γ.Σ.

1. Το φυσικό πρόσωπο πιστοποιείται ως Γ.Σ., σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11, εφόσον πληρούνται τα 
ακόλουθα:

α) Διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεω−
τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) κατεύθυνσης 
Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού ή Δασολογικού τομέα.

β) Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακό−
λουθα μέσα:

αα) Επαγγελματική στέγη,
ββ) Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή,
γγ) Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρο−

νικά αρχεία,
δδ) Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό 

σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και

εε) Σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 512 
kbps.

γ) Κατέχει «Βεβαίωση Παρακολούθησης» Γ.Σ. για όλες 
τις θεματικές ενότητες των περ. α) και β) της παρ. 1 
του άρθρου 10.

δ) Δεν ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 
εφοδίων είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε σε 
ιδία επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4991

ε) Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 
ετών σε σχετικό με το βασικό πτυχίο του τομέα.

στ) Δεν εργάζεται στον στενό ή στον ευρύτερο δη−
μόσιο τομέα, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από 
το δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) και σε πιστωτικά ιδρύματα, υπό οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας.

ζ) Δεν ανήκει σε διδακτικό επιστημονικό προσωπικό 
των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

η) Δεν είναι ελεγκτής Γ.Σ.
θ) Δεν εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική από−

φαση.
2. Το ενδιαφερόμενο Φ.Π.Γ.Σ. πιστοποιείται για τρεις (3) 

θεματικές ενότητες της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
10, οι οποίες σχετίζονται με το βασικό του πτυχίο.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Δομών Γ.Σ.

1.Οι Δομές πιστοποιούνται ως Γ.Σ. σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 12, εφόσον πληρούνται τα ακό−
λουθα:

α) Απασχολούν κατά πλήρη απασχόληση πιστοποιη−
μένους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, Γ.Σ., ή 
οι μέτοχοι των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν τουλάχι−
στον το 51% του κεφαλαίου, είναι οι ίδιοι πιστοποιημέ−
νοι Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, και 
απασχολούνται πλήρως στην επιχείρηση. Οι Γ.Σ. που 
απασχολούνται στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ή που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του κε−
φαλαίου αυτής, πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τρεις 
θεματικές ενότητες της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
10, ο καθένας τους.

β) Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακό−
λουθα μέσα:

αα) Επαγγελματική στέγη,
ββ) Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά 

2 εργαζόμενους,
γγ) Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρο−

νικά αρχεία,
δδ)Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύ−

στημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και

εε) Σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 512 
kbps.

γ) Η Δομή Γ.Σ. και τα στελέχη αυτών:
αα) Δεν ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 

εφοδίων ,
ββ) Δεν είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών 

και κτηνιατρικών εφοδίων και
γγ) Τα στελέχη αυτών δεν εργάζονται σε εταιρεία 

εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων.
2.Ο πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε 

Δομή Γ.Σ. δε δύναται να συμμετέχει στο σύστημα πα−
ροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις και ως φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 7
Διασυνοριακή Παροχή των υπηρεσιών των Γ.Σ. από 

φυσικά και νομικά πρόσωπα νομίμως εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

1. Επιτρέπεται στη χώρα μας η παροχή γεωργικών 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από φυσικά 

και νομικά πρόσωπα, νομίμως εγκατεστημένα σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε., που έχουν πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. 
για την εφαρμογή του συστήματος παροχής γεωργικών 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι κράτους μέλους της 
Ε.Ε., νομίμως εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος 
αυτής, προκειμένου να παρέχουν γεωργικές συμβουλές 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ελληνική επικρά−
τεια, ως πιστοποιημένοι Γ.Σ. θα πρέπει να πληρούν τα 
κατωτέρω:

α) Να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου, Κτηνιάτρου ή Δα−
σολόγου, ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο που χορη−
γείται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78).

β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. δ) έως και 
θ) του άρθρου 5, και

γ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελλη−
νικής γλώσσας.

3. Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία νομίμως έχουν εγκα−
τασταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., προκειμένου 
να παρέχουν γεωργικές συμβουλές σε γεωργικές εκμε−
ταλλεύσεις στην ελληνική επικράτεια ως πιστοποιημένοι 
Γ.Σ. θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. γ) 
της παρ. 1 και της παρ.2 του άρθρου 6 και να απασχο−
λούν με πλήρη απασχόληση πιστοποιημένους Γ.Σ.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις πιστοποίησης συνεργατών Γ.Σ.

Στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις δύνανται να ενταχθούν φυσι−
κά πρόσωπα, ως συνεργάτες των πιστοποιημένων Γ.Σ., 
πτυχιούχοι ΤΕ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τους ΠΕ της 
περ. α) του άρθρου 5, εφόσον πληρούν τις προϋποθέ−
σεις των περιπτώσεων γ) έως και θ) του ιδίου ως άνω 
άρθρου. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο μπορεί να 
πιστοποιηθεί ως συνεργάτης Γ.Σ. για τρεις θεματικές 
ενότητες της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10, οι οποίες 
σχετίζονται με το βασικό του πτυχίο.

Άρθρο 9
Φορέας Πιστοποίησης – Αρμοδιότητες

1. Ως φορέας πιστοποίησης των Γ.Σ. ορίζεται ο Ελ−
ληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ).

2. Αρμοδιότητες του φορέα πιστοποίησης είναι:
α) Η εισήγηση στη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
του προγράμματος επιμόρφωσης των Γ.Σ., των συνερ−
γατών τους και των ελεγκτών Γ.Σ., της παρ. 1 του άρ−
θρου 10.

β) Η επιμόρφωση των Γ.Σ., των συνεργατών τους και των 
ελεγκτών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρο 10.

γ) Η πιστοποίηση των Γ.Σ., των συνεργατών Γ.Σ. και 
των ελεγκτών Γ.Σ..

δ) Η τήρηση των κατωτέρω μητρώων:
αα) Του Μητρώου Φ.Π. Γ.Σ.,
ββ) Του Μητρώου Δομών Γ.Σ.,
γγ) Του Μητρώου Συνεργατών Γ.Σ. και
δδ) Του Μητρώου Ελεγκτών Γ.Σ..



4992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τα ανωτέρω Μητρώα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

ε) Η κοινοποίηση στη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγω−
γής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και στο φορέα υλοποίησης του μέτρου καθώς και σε 
τυχόν άλλες αρμόδιες αρχές, των επικαιροποιημένων 
στοιχείων των μητρώων της περ. δ).

στ) Ο συντονισμός της διενέργειας των ελέγχων των 
πιστοποιημένων Γ.Σ. και των συνεργατών.

ζ) Η ταξινόμηση των πορισμάτων των ελέγχων και η 
κοινοποίησή τους στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παρα−
γωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και στον φορέα υλοποίησης του μέτρου.

η) Η παροχή συνδρομής και κάθε απαραίτητης πλη−
ροφορίας από τα αρχεία που τηρεί, σε κάθε εμπλε−
κόμενη, στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δημόσια αρχή, κατά τον 
λόγο της αρμοδιότητάς της.

θ) Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Πα−
ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, της μορφής των εγγράφων του άρθρου 11 
της αριθ. 328821/2008 απόφασης του υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρ−
μογής και δικαιολογητικά πληρωμής της αριθ. 263514/
ΑΑ702/25.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενι−
σχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών 
Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής 
δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2007−2013»» (ΦΕΚ Β΄ 2124), όπως κάθε φορά ισχύει, 
καθώς και της Αίτησης η οποία υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
της αριθ.155515/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
ένταξη τους στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπε−
ραίωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που 
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)» 
(ΦΕΚ Β΄ 1245). Την ευθύνη σύνταξης των εγγράφων αυ−
τών έχει η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ι) Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγω−
γής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, για τη διαδικασία που ακολουθείται από τον Γ.Σ. 
κατά την παροχή των γεωργικών συμβουλών.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα επιμόρφωσης των Γ.Σ.,

των Συνεργατών Γ.Σ. και των ελεγκτών Γ.Σ.
1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακό−

λουθα:
α) Τον Τομέα «Πολλαπλή Συμμόρφωση» με τις θεμα−

τικές ενότητες:
αα) Περιβάλλον,
ββ) Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων (Ζωική Παραγωγή 

− Τρόφιμα),
γγ) Δημόσια υγεία, υγεία των φυτών (Φυτική Παρα−

γωγή),
δδ) Κοινοποίηση των ασθενειών (Κτηνιατρικά),

εε) Συνθήκες Καλής Διαβίωσης των ζώων,
στστ) Ορθή γεωργική και περιβαλλοντική κατάστα−

ση.
β) Τον Τομέα «Οριζόντια θέματα» με τις θεματικές 

ενότητες:
αα) Εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(Κ.Α.Π.),
ββ) Οργάνωση και προγραμματισμός γεωργικών εκ−

μεταλλεύσεων,
γγ) Αγροτική Ανάπτυξη,
δδ) Προϊόντα ποιότητας,
εε) Αναδιαρθρώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυ−

τικής και ζωικής παραγωγής).
γ) Τον Τομέα «Έλεγχοι γεωργικών συμβούλων».
2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ χορηγεί «Βεβαίωση Παρακο−

λούθησης» μετά από επιτυχή παρακολούθηση του προ−
γράμματος επιμόρφωσης.

3. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και η Γενική Διεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, είτε αυτοτελώς έκαστος, είτε συνεργαζό−
μενοι, διοργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία 
υποχρεωτικά παρακολουθεί το σύνολο των φορέων 
λειτουργίας του συστήματος παροχής γεωργικών συμ−
βουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον κληθούν 
για το σκοπό αυτό. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση 
του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών στους αγρότες−δικαιούχους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δύναται να τροποποιείται το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης της παρ. 1.

Άρθρο 11
Διαδικασία πιστοποίησης Φ.Π.Γ.Σ.

και Συνεργατών Γ.Σ.

1. Η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων ως Γ.Σ. και 
ως συνεργάτες Γ.Σ. από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ που πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 8 αντίστοιχα, 
γίνεται ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο−
ντος του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στα Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.):

αα) Αίτηση στην οποία αναγράφονται οι τρεις (3), σχε−
τικές με το βασικό πτυχίο του, θεματικές ενότητες της 
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10, για τις οποίες επιθυμεί 
να πιστοποιηθεί. Με την ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος 
ζητά και την εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο, ήτοι, 
στο Μητρώο Φ.Π. Γ.Σ. ή στο Μητρώο Συνεργατών Γ.Σ., 
που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

ββ) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α και ε του άρ−
θρου 5, και του άρθρου 8 αντίστοιχα, και

γγ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β, δ, στ, ζ, η και θ του 
άρθρου 5 και του άρθρου 8, αντίστοιχα.

β) Τα Ε.Κ.Ε. αποστέλλουν τις Αιτήσεις, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της περ. 
α), στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου καταχωρούνται στο 
Βιβλίο Πρωτοκόλλου και διαβιβάζονται αυθημερόν στη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων 
και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων (εφεξής Γνωμο−
δοτική επιτροπή), του άρθρου 13.
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γ) Η Γνωμοδοτική επιτροπή, εξετάζει την πληρότητα 
της Αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιο−
λογητικών της περ. α), βάσει των οποίων καταρτίζεται 
πίνακας συμμετεχόντων στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
του άρθρου 10. Μετά τη διεξαγωγή του ως άνω προ−
γράμματος από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, η Γνωμοδοτική 
επιτροπή εισηγείται, για τον ενδιαφερόμενο που πα−
ρέλαβε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης της παρ.2 του 
άρθρου 10, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, για την 
πιστοποίησή του ή μη και την εγγραφή του ή μη στο 
αντίστοιχο Μητρώο. Η Γνωμοδοτική επιτροπή στην ει−
σήγησή της, καθορίζει τις θεματικές ενότητες που καλύ−
πτει η πιστοποίηση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας 
υπόψη το βασικό τίτλο σπουδών που διαθέτει.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, με απόφασή 
του χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Φ. Π. 
Γ.Σ. ή Πιστοποιητικό Συνεργάτη Γ.Σ., αντίστοιχα.

ε) Κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού, ο αιτών εγ−
γράφεται στο αντίστοιχο Μητρώο Φ.Π. Γ.Σ. ή στο Μη−
τρώο Συνεργατών Γ.Σ., που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, 
με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της από−
φασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της 
Αίτησης του ενδιαφερομένου έως την εγγραφή του 
στο αντίστοιχο Μητρώο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
60 ημέρες. Η εγγραφή του Φ.Π.Γ.Σ. ή του συνεργάτη Γ.Σ. 
στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκλη−
ρώνεται με την καταβολή του παραβόλου, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

στ) Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται στον ενδιαφερό−
μενο από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, 
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και οι θεμα−
τικές ενότητες που καλύπτει η πιστοποίηση, καθώς και 
κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο, που ορίζει στην ως άνω 
απόφαση χορήγησης του Πιστοποιητικού, ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Στην περίπτωση που το πιστοποιημένο Φ.Π.Γ.Σ. ή ο 
Συνεργάτης Γ.Σ., επιθυμεί αλλαγή θεματικής ενότητας 
στο Πιστοποιητικό του, ακολουθείται η διαδικασία της 
παρ. 1, με προαιρετική την εκ νέου παρακολούθηση του 
προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 10. Σε περί−
πτωση αποδοχής της αλλαγής της θεματικής ενότητας 
εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό, όπου αναγράφονται οι 
νέες θεματικές ενότητες. Η αρχική ημερομηνία εγγρα−
φής στο αντίστοιχο Μητρώο δεν μεταβάλλεται.

3. Τα πιστοποιημένα ως Γ.Σ. ή ως Συνεργάτες Γ.Σ., 
φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για οποιαδήποτε αλλαγή των προ−
σωπικών τους στοιχείων. Ο φορέας πιστοποίησης, μετά 
την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, ενημερώνει 
την εποπτεύουσα του συστήματος παροχής γεωργικών 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αρχή, του 
άρθρου 3 της παρούσας.

4. Για την υποβολή των Αιτήσεων Πιστοποίησης των 
Φ.Π.Γ.Σ. και των Συνεργατών Γ.Σ., ορίζονται ειδικές προ−
θεσμίες οι οποίες είναι οι εξής: 1−15 Ιανουαρίου, 1−15 
Απριλίου, 1−15 Ιουλίου και 1−15 Οκτωβρίου κάθε έτους, 
δυνάμενες να παραταθούν με απόφαση του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνει ιδιαίτερη 
μέριμνα, για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με δημοσίευ−
σή της τουλάχιστον στον ημερήσιο Τύπο Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 12
Διαδικασία πιστοποίησης Δομών Γ.Σ.

1. Η πιστοποίηση Δομών ως Γ.Σ. που πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις του άρθρου 6, από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ 
γίνεται ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο−
ντος του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στα Ε.Κ.Ε.:
αα) Αίτηση στην οποία αναγράφονται οι τρεις (3) θε−

ματικές ενότητες της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 
για τις οποίες επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Με την ίδια 
αίτηση ζητείται και η εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο, 
ήτοι, στο Μητρώο Δομών Γ.Σ. που τηρεί ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

ββ) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 6, και

γγ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β και γ της παρ. 1 
του άρθρου 6.

β) Τα Ε.Κ.Ε. αποστέλλουν τις Αιτήσεις, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της περ. 
α), στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου καταχωρούνται στο 
Βιβλίο Πρωτοκόλλου και διαβιβάζονται αυθημερόν στη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, του άρθρου 13.

γ) Η Γνωμοδοτική επιτροπή εξετάζει την πληρότητα 
της Αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιο−
λογητικών της περ. α) βάσει των οποίων καταρτίζεται 
πίνακας συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
του άρθρου 10. Μετά τη διεξαγωγή του ως άνω προ−
γράμματος, η Γνωμοδοτική επιτροπή εισηγείται, για τον 
ενδιαφερόμενο που παρέλαβε τη Βεβαίωση Παρακολού−
θησης της παρ. 2 του άρθρου 10, στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας επτά 
(7) ημερών, την πιστοποίησή του ή μη και την εγγραφή 
του ή μη στο αντίστοιχο Μητρώο. Η Γνωμοδοτική επι−
τροπή καθορίζει τις θεματικές ενότητες που καλύπτει 
η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, με απόφασή 
του χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Δομών 
Γ.Σ..

ε) Κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού, ο αιτών εγ−
γράφεται στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης 
της απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ή του νόμιμου αναπληρωτή 
του. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής 
της Αίτησης των ενδιαφερομένων έως την εγγραφή 
τους στο αντίστοιχο Μητρώο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 60 ημέρες. Η εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο του 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρώνεται με την καταβολή του 
παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
μετά από εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

στ) Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται στους ενδιαφε−
ρόμενους από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗ−
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ΜΗΤΡΑ, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός μητρώου 
και οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η πιστοποίηση, 
καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο, που ορίζει 
στην ως άνω απόφαση χορήγησης του Πιστοποιητικού, 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Στην περίπτωση που η πιστοποιημένη Δομή Γ.Σ. 
πραγματοποιεί κάποια μεταβολή που σχετίζεται με 
τις προϋποθέσεις της πιστοποίησής της, οφείλει να 
τη γνωστοποιήσει στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα 
(10) εργασίμων ημερών από την έναρξη της μεταβολής. 
Σε περίπτωση αποδοχής της μεταβολής εκδίδεται νέο 
Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, 
στο οποίο αναγράφονται τα νέα στοιχεία. Η αρχική 
ημερομηνία εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο δε με−
ταβάλλεται.

3. Οι πιστοποιημένες Δομές Γ.Σ., υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για οποιαδήποτε 
αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων. Ο φορέας 
πιστοποίησης, μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων 
αυτών, ενημερώνει την εποπτεύουσα του συστήματος 
παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις, αρχή, του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Για την κατάθεση των αιτήσεων πιστοποίησης 
ατομικών Δομών Γ.Σ. ορίζονται ειδικές προθεσμίες, οι 
οποίες είναι οι εξής: 1−15 Ιανουαρίου, 1−15 Απριλίου, 1−15 
Ιουλίου και 1−15 Οκτωβρίου κάθε έτους, δυνάμενες να 
παραταθούν με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα, για την 
ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος, με δημοσίευσή της τουλάχιστον 
στον ημερήσιο Τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 13
Σύσταση «Γνωμοδοτικής επιτροπής Μητρώων Γ.Σ.,

και Συνεργατών Γ.Σ.» − Αρμοδιότητες

1. Συστήνεται και συγκροτείται, στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ, τριμελής επιτροπή ονομαζόμενη Γνωμοδοτική επι−
τροπή, αρμόδια για:

α) Την εξέταση της πληρότητας της Αίτησης, της 
Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών της περ. 
α) της παρ. 1 του άρθρου 11 και της περ. α) της παρ. 1 
του άρθρου 12,

β) Την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερο−
μένου και για την εγγραφή του ή μη στο αντίστοιχο 
Μητρώο.

γ) Τον καθορισμό των θεματικών ενοτήτων που κα−
λύπτει η πιστοποίηση των αιτούντων.

2.Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο μιας εκ των Διευθύνσεων της Γε−

νικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο και 
τον Προϊστάμενο μιας εκ ως άνω αναφερόμενων Διευ−
θύνσεων, ως αναπληρωτή αυτού.

β) Έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας 
Π.Ε. Γεωτεχνικών, ως τακτικό μέλος, και έναν υπάλληλο 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών ως 
αναπληρωτή αυτού.

γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών ή Τ.Ε. Τεχνολο−

γίας Γεωπονίας ως τακτικό μέλος, και έναν υπάλληλο 
της ως άνω αναφερόμενης Διεύθυνσης κατηγορίας Π.Ε. 
Γεωτεχνικών ή Τ.Ε. Τεχνολογίας Γεωπονίας ως αναπλη−
ρωτή αυτού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύ−
θυνσης Φυτικής Παραγωγής, ορίζονται ο Πρόεδρος 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ο Αναπληρωτής του, τα 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής, καθώς και 
ένας διοικητικός υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ως 
Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής 
αυτού.

Άρθρο 14
Διάρκεια της πιστοποίησης –
Αποχώρηση από το Μητρώο

1. Η Πιστοποίηση των Γ.Σ. και των Συνεργατών Γ.Σ. 
ισχύει για πάντα.

2. Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. για την αποχώρησή τους 
από το Μητρώο στο οποίο έχουν εγγραφεί, υποβάλ−
λουν γραπτό αίτημα ανάκλησης της πιστοποίησης και 
διαγραφής από το Μητρώο, στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, με κοινοποίηση στη Γενική Δι−
εύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αρμόδια υπηρεσία 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ανακαλεί την πιστοποίησή του, 
τον διαγράφει από το μητρώο, ενημερώνει τον αγρότη 
για τη δυνατότητα αντικατάστασης ή μη του Γ.Σ. που 
αποχώρησε και εισηγείται την επιβολή προστίμου ή μη, 
της παρ. 3 του άρθρου 21, εντός προθεσμίας τεσσάρων 
(4) ημερών, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Οι πιστοποιημένοι Συνεργάτες Γ.Σ. για την αποχώ−
ρησή τους από το Μητρώο στο οποίο έχουν εγγραφεί, 
υποβάλλουν γραπτό αίτημα ανάκλησης της πιστοποί−
ησης και διαγραφής από το Μητρώο, στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, με κοινοποίηση στη 
Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής.

Άρθρο 15
Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Γ.Σ.

και τους Συνεργάτες Γ.Σ.

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Γ.Σ. προς τους 
γεωργούς περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) Την επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση,
β) Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
γ) Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων της πολλαπλής 

συμμόρφωσης που έχουν εφαρμογή στη γεωργική εκ−
μετάλλευση, και

δ) Την παροχή θεωρητικών και πρακτικών συμβουλών 
για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), οι οποίες καταγράφονται 
σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο συμβουλών που υπογρά−
φεται από τον Γ.Σ. και τον γεωργό. Το πρωτότυπο πα−
ραμένει στη γεωργική εκμετάλλευση για χρήση από 
τον γεωργό και των ελεγκτικών αρχών του συστήματος 
παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμε−
ταλλεύσεις, το αντίγραφο κοινοποιείται στον ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ και το στέλεχός του παραμένει στον Γ.Σ.. Οι 
πιστοποιημένοι Γ.Σ. δύνανται να παρέχουν συμβουλές 
μόνο για τις θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν πι−
στοποιηθεί, όπως αυτές αναγράφονται στο πιστοποι−
ητικό τους.
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2. Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν 
αρχείο παρεχόμενων υπηρεσιών ταξινομημένο ανά γε−
ωργό.

3. Οι συνεργάτες των πιστοποιημένων Γ.Σ. δύνανται 
να παρέχουν τις υπηρεσίες των περ. α), β) και γ) της 
παρ. 1.

4. Ποσοστό 2% επί της αμοιβής των πιστοποιημένων 
Γ.Σ. κατατίθεται, ως εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ, σε ειδικό λογαριασμό για την κάλυψη του διοικη−
τικού κόστους διαχείρισης του συστήματος παροχής 
γεωργικών συμβουλών.

Άρθρο 16
Πιστοποίηση Ελεγκτών Γ.Σ.

1. Οι ελεγκτές Γ.Σ., προκειμένου να πιστοποιηθούν και 
να εγγραφούν στο Μητρώο Ελεγκτών Γ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που απο−
δεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων της παρ.2 
για τους ΠΕ Γεωτεχνικών και της παρ. 3 για τους ΤΕ 
Τεχνολογίας Γεωπονίας, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του 
άρθρου 13. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εισηγείται, εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, την πιστοποίηση και την εγγραφή 
των αιτούντων στο αντίστοιχο Μητρώο. Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, με απόφασή του χορηγεί το αντίστοιχο Πιστο−
ποιητικό. Η απόφαση πιστοποίησης κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός 
μητρώου καθώς και οι θεματικές ενότητες που έχει 
παρακολουθήσει σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 
και την περ. γ) της παρ. 3, αντίστοιχα, του παρόντος 
άρθρου.

2. Οι ελεγκτές κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, θα πρέπει 
να πληρούν τα κατωτέρω:

α) Να μην είναι γεωργικοί σύμβουλοι,
β) Να έχουν τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στο Δη−

μόσιο,
γ) Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 

ΓΕΩΤΕΕ και
δ) Να κατέχουν «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από τον 

ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για τον Τομέα «Έλεγχοι γεωργικών 
συμβούλων», της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 10.

3. Οι ελεγκτές κατηγορίας Τ.Ε. Τεχνολογίας Γεωπο−
νίας θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω:

α) Να μην είναι «συνεργάτες» Γ.Σ.,
β) Να έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στο 

Δημόσιο,
γ) Να κατέχουν «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από τον 

ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για τον Τομέα «Έλεγχοι γεωργικών 
συμβούλων», της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 10.

Άρθρο 17
Έλεγχοι

1. Αρμόδια, για την εποπτεία του συστήματος ελέγχου 
των Γ.Σ., αρχή, ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

2. Για την ορθή εφαρμογή του συστήματος παροχής 
γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
διενεργούνται κάθε έτος τακτικοί έλεγχοι, από τους 
ελεγκτές Γ.Σ. του άρθρου 16, σε πιστοποιημένους Γ.Σ., 
σε δείγμα τουλάχιστον 5% των Φ.Π. Γ.Σ., καθώς και σε 
δείγμα τουλάχιστον 5% των Δομών Γ.Σ..

3. Το δείγμα ελέγχου εξάγεται από τον φορέα πιστο−
ποίησης με τα ακόλουθα δυνητικά κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνου:

α) Το συνολικό ετήσιο ποσό αμοιβής των συμβάσεων 
συμβουλών που εξυπηρετεί ο σύμβουλος,

β) Τον παρελθόντα χρόνο από την πρώτη πιστοποίηση 
ή τον προηγούμενο έλεγχο,

γ) Τις διαπιστωθείσες παραβάσεις προηγούμενων 
ετών, και

δ) Τυχαίο δείγμα 25%.
4. Ο κάθε έλεγχος των πιστοποιημένων Γ.Σ. διενεργεί−

ται από δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιημένους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, ελεγκτές Γ.Σ..

5. Έκτακτος έλεγχος από την εποπτεύουσα του συ−
στήματος ελέγχου των Γ.Σ., αρχή της παρ. 1, πλέον του 
τακτικού ελέγχου στο ως άνω αναφερόμενο δείγμα, 
μπορεί να διενεργηθεί με τυχαία επιλογή ή κατόπιν 
καταγγελιών.

Άρθρο 18
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων

1. Υπό το συντονισμό του φορέα πιστοποίησης, οι 
Γ.Σ. υπόκεινται σε έλεγχο από τους πιστοποιημένους 
ελεγκτές Γ.Σ. του άρθρου 16, οι οποίοι ελέγχουν:

α) Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης του 
Γ.Σ.,

β) Αν ο Γ.Σ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
έναντι του γεωργού,

γ) Δειγματοληπτικά την ορθότητα των συμβουλών 
που έχουν δοθεί στους γεωργούς. Για το σκοπό αυτό οι 
ελεγκτές επισκέπτονται τη γεωργική εκμετάλλευση.

δ) Την ενδεχόμενη ευθύνη του Γ.Σ., λόγω παροχής 
εσφαλμένων συμβουλών στον γεωργό, στην περίπτω−
ση που σε αυτόν έχει επιβληθεί ποινή για πλημμελή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης.

2. Το πόρισμα του ελέγχου διαβιβάζεται από τους 
ελεγκτές Γ.Σ. στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ με ευθύνη του 
οποίου κοινοποιείται στη Διαρκή Επιτροπή του άρθρου 
20, στον φορέα υλοποίησης του μέτρου και στην Γενική 
Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Οι δαπάνες των οδοιπορικών και οι αμοιβές των 
ελεγκτών βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι δαπάνες 
οδοιπορικών υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, ενώ οι 
αμοιβές υπόκειται σε παρακράτηση 2% υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για την κάλυψη του διοικητικού κό−
στους διαχείρισης του συστήματος παροχής γεωργικών 
συμβουλών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, 
καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των ελεγκτών.

Άρθρο 19
Εποπτεία συστήματος παροχής

γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η εποπτεία του συστήματος γεωργικών συμβουλών 
ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
έργο της οποίας είναι:

α) Ο έλεγχος του φορέα πιστοποίησης και ο συντο−
νισμός των εμπλεκομένων,
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β) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης λειτουργίας του συστή−
ματος, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 20
Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Διαρκής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, στην οποία ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη, και 
οι αναπληρωτές αυτών, μετά από εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, αποτελούμενη από:

α) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, από τους 
υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στο 
Ειδικό Γραφείο του Κοινοτικού Δικαίου, ως πρόεδρο, 
και έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί 
στα ως άνω γραφεία, ως αναπληρωτή,

β) Τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής, ως τα−
κτικό μέλος και τον Διευθυντή μιας εκ των Διευθύνσε−
ων της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ως 
αναπληρωτή,

γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Πα−
ραγωγής ή της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής παραγωγής, 
ως τακτικό μέλος, και έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Φυτικής Παραγωγής ή της Γενικής Διεύθυνσης 
Ζωικής παραγωγής ως αναπληρωτή,

δ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια−
τρικής, με τον αναπληρωτή του,

ε) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολι−
τικής και Τεκμηρίωσης, με τον αναπληρωτή του,

στ) Έναν εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης του μέ−
τρου, με τον αναπληρωτή του,

ζ) Έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ως εισηγη−
τή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με τον αναπληρωτή του.

2. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής και η 
τήρηση των πρακτικών γίνεται από δύο υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, με τους 
αναπληρωτές τους.

3. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η εισήγηση βάσει του πορίσματος του ελέγχου 

του άρθρου 18, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, της επιβολής κυρώσεων, της παρ. 1 του 
άρθρου 21 της παρούσας, σε διαπιστωμένες παραβά−
σεις. Η εισήγηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση 
Φυτικής Παραγωγής.

β) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ύψους του 
προστίμου, της παρ.2 του άρθρου 21.

γ) Η εισήγηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, της χορήγησης ή μη της 
πιστοποίησης, μετά την ένσταση του ενδιαφερομένου, 
κατά της απορριπτικής απόφασης της πιστοποίησης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 22.

Άρθρο 21
Κυρώσεις

1. Στις περιπτώσεις που κατά του διενεργούμενους τα−
κτικούς και έκτακτους ελέγχους, διαπιστωθεί παράβαση 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18, με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστε−
ρα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής του άρθρου 

20, μπορούν να επιβληθούν στους Γ.Σ., οι κατωτέρω 
κυρώσεις:

α) Η υποχρέωση επανεπιμόρφωσης του Γ.Σ. σε συγκε−
κριμένες θεματικές ενότητες,

β) Η αναστολή της παροχής των υπηρεσιών των πι−
στοποιημένων Γ.Σ. για 1 έτος,

γ) Η ανάκληση της Πιστοποίησης και η διαγραφή από 
το αντίστοιχο Μητρώο.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η συμ−
βουλή που έχει δώσει ο Γ.Σ. στον γεωργό είναι εσφαλ−
μένη, με συνέπεια ο γεωργός να λάβει κύρωση για πα−
ράβαση της πολλαπλής συμμόρφωσης, ο Γ.Σ. καθίσταται 
υπεύθυνος σε ποσοστό μέχρι και 100% της αμοιβής του. 
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς 
Επιτροπής του άρθρου 20. Τα χρηματικά ποσά από 
την επιβολή του ανωτέρω προστίμου αποδίδονται στον 
γεωργό. Για τον σκοπό αυτό, ο Γ.Σ. καταθέτει το αντί−
στοιχο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του 
γεωργού, εκδίδει απόδειξη πληρωμής και αποστέλλει 
τα αποδεικτικά έγγραφα στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα 
με την παρ.2 του άρθρου 14, δύναται να επιβληθεί πρόστι−
μο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ στον Γ.Σ. που αποχώρησε 
από το μητρώο, υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 22
Ενστάσεις

1. Κατά της απορριπτικής απόφασης της πιστοποίησης, 
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος την 
κοινοποιεί στην Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και 
τη διαβιβάζει στη Διαρκή Επιτροπή του άρθρου 20.

2. Η Διαρκής Επιτροπή συνέρχεται εντός τριών (3) 
ημερών και αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υπο−
βληθέντων στοιχείων, εισηγείται στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ την πι−
στοποίηση ή μη του ενδιαφερομένου. Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ αποφα−
σίζει αιτιολογημένα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης. Η 
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη 
Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής.

Άρθρο 23
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η 
αριθ. 303894/2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συ−
μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/2003)» (ΦΕΚ 
Β΄ 1375), η αριθ. 267630/2007 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων των υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ 1375/
Β`), 223490/24.11.2006 (ΦΕΚ 1725/Β`) και 233629/5.7.2007 (ΦΕΚ 
1230/Β`) κοινών υπουργικών αποφάσεων, για την εφαρμογή 
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του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 
1782/2003)» (ΦΕΚ Β΄ 2372), η αριθ. 223490/2006 απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λειτουργία «Συστήματος 
Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών 
Γεωργικών Συμβούλων», κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ. 303894/11.8.2006 («Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωρ−
γούς, ΕΚ/1782/2003») κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
− Οικονομίας και Οικονομικών −Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΦΕΚ 1375 τ.Β΄, 14.9.2006)» (ΦΕΚ Β΄ 1725), και η 
αριθ. 233629/2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προ−
ϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στα δημιουργούμενα 
Μητρώα, «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωρ−
γικών Συμβούλων», όσων έχουν εγγραφεί στα τηρούμενα 
στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μητρώα «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» 
και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντί−
στοιχα, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 
1 του Κανονισμού ΕΚ/1782/2003 και μέχρι τη δημιουργία 
των Μητρώων «Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων» 
και «Πιστοποιημένων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», 
τα οποία προβλέπει η υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 («Συ−
μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήμα−
τος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, ΕΚ/1782/2003») 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και 
Οικονομικών − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1375/14.9.2006)» (ΦΕΚ Β΄ 1230), καταργούνται και όπου 
γίνεται αναφορά στις ως άνω καταργούμενες αποφάσεις 
νοείται η παρούσα.

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

      F
Αριθ. Φακ. 531.4−3/2012 (2)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα Ι του Πρω−

τοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για 
την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προ−
σθήκη νέου κεφαλαίου 9 στο Παράρτημα I της Δ.Σ. 
MARPOL).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του 

ν. 1269/82 (Α΄ 89), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής 

Σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από 
πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 
73/78, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
ν. 3104/03 (Α΄ 28).

2. Το π.δ. 27/2007 (Α΄ 19) με το οποίο κυρώθηκε η 
απόφαση MEPC.117(52).

3. Την απόφαση MEPC.189(60) της 26ης Μαρτίου 2010 
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
«Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω−
τοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την 
πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου 
κεφαλαίου 9 στο Παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL)»

4. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 του π.δ. 96/2010 (Α΄ 170) 
«Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του 
Άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (Α΄ 214) «Ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία 
της Γενικής Γραμματείας ... σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών 
θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) 
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και μεταφορά στον πρωθυπουργό των Γενικών 
Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευ−
μάτων της Γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς».

7. Τις διατάξεις του Ν.3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρ−
χηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Άρθρου 25 του π.δ.67/2011 (Α΄ 
149) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»

10. Τις διατάξεις της Αριθμ.5221.1/14/2011/25−11−2011 
Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 2741) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωρ−
γιάδη»

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του αναθεω−
ρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78, όπως 
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αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος MEPC.189(60) που υιοθετή−
θηκε την 26η Μαρτίου 2010.

2. Το κείμενο της ανωτέρω απόφασης MEPC σε πρω−
τότυπο στην Αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο στην 
Ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω ως έχει στην 
παρούσα απόφαση.

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και 
του Ελληνικού κειμένου της ως άνω απόφασης υπερι−
σχύει το Αγγλικό.

RESOLUTION MEPC.189(60)
Adopted on 26 March 2010

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL 
OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL 

CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION 
FROM SHIPS, 1973

(Addition of a new chapter 9 to MARPOL Annex I)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMIT−
TEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the Inter−
national Maritime Organization concerning the functions of 
the Marine Environment Protection Committee (the Com−
mittee) conferred upon it by international conventions for 
the prevention and control of marine pollution,

NOTING Article 16 of the International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter 
referred to as the «1973 Convention») and article VI of the 
Protocol of 1978 relating to the International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (herein−
after referred to as the «1978 Protocol») which together 
specify the amendment procedure of the 1978 Protocol 
and confer upon the appropriate body of the Organization 
the function of considering and adopting amendments to 
the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol 
(MARPOL 73/78),

HAVING CONSIDERED draft amendments to Annex I of 
MARPOL 73/78,

1. ADOPTS, in accordance with Article 16(2)(d) of the 
1973 Convention, the amendments to Annex I of MAR−
POL 73/78 concerning the addition of a new chapter 9 
on Special requirements for the use or carriage of oils in 
the Antarctic area;

2. DETERMINES, in accordance with Article 16(2)(f)(iii) 
of the 1973 Convention, that the amendments shall be 
deemed to have been accepted on 1 February 2011 un−
less, prior to that date, not less than one third of the 
Parties or Parties the combined merchant fleets of which 
constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage 
of the world’s merchant fleet, have communicated to the 
Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with 
Article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amend−
ments shall enter into force on 1 August 2011 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary−General, in conformity with 
Article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all 
Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present 
resolution and the text of the amendments contained in 
the annex; and

5. REQUESTS FURTHER the Secretary−General to trans−
mit to the Members of the

Organization which are not Parties to MARPOL 73/78 
copies of the present resolution and

its annex.

ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I TO ADD 
CHAPTER 9 − SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE USE 

OR CARRIAGE OF OILS IN THE ANTARCTIC AREA

A new chapter 9 is added as follows:
«CHAPTER 9 − SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE USE 

OR CARRIAGE OF OILS IN
THE ANTARCTIC AREA
Regulation 43
Special requirements for the use or carriage of oils in 

the Antarctic area
1 With the exception of vessels engaged in securing 

the safety of ships or in a search and rescue operation, 
the carriage in bulk as cargo or carriage and use as fuel 
of the following:

.1 crude oils having a density at 15°C higher than 900 
kg/m3;

.2 oils, other than crude oils, having a density at 15°C 
higher than 900 kg/m3 or a kinematic viscosity at 50°C 
higher than 180 mm2/s; or

.3 bitumen, tar and their emulsions,
shall be prohibited in the Antarctic area, as defined in 

Annex I, regulation 1.11.7.
2 When prior operations have included the carriage or use 

of oils listed in paragraphs 1.1 to 1.3 of this regulation, the 
cleaning or flushing of tanks or pipelines is not required.»

ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.189(60)
που υιοθετήθηκε στις 26 Μαρτίου 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ 

ΤΟΥ 1973

(Προσθήκη νέου κεφαλαίου 9 στo Παράρτημα I της 
Σύμβασης MARPOL)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Σύμβασης 
περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά τα 
καθήκοντα της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Πε−
ριβάλλοντος (η Επιτροπή) τα οποία της ανατέθηκαν με 
Διεθνείς Συμβάσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της 
θαλάσσιας ρύπανσης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «η Σύμβαση 1973») και το Άρθρο VI του 
Πρωτόκολλου του 1978 που αφορά τη Διεθνή Σύμβαση για 
την Πρόληψη Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «το Πρωτόκολλο του 1978»), τα οποία 
από κοινού καθορίζουν τη διαδικασία τροποποίησης του 
Πρωτοκόλλου 1978 και αναθέτουν στο κατάλληλο σώμα 
του Οργανισμού την αρμοδιότητα εξέτασης και υιοθέτη−
σης τροποποιήσεων στην Σύμβαση 1973, όπως τροποποι−
ήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
στο Παράρτημα I της MARPOL 73/78,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (δ) της Σύμβασης 
1973, τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL 
73/78 που αφορούν σε προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου 9 
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σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση ή μεταφορά 
πετρελαιοειδών στη περιοχής της Ανταρκτικής.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (στ) (iii) της 
Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Φεβρουαρίου 2011, εκτός 
αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, όχι λιγότερο του ενός 
τρίτου των Μερών ή των Μερών των οποίων οι συνδυα−
σμένοι εμπορικοί στόλοι συνιστούν όχι λιγότερο από το 
50 της εκατό της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου 
εμπορικού στόλου, έχουν κοινοποιήσει στον Οργανισμό 
την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 (2) (ζ) (ii) της Σύμβασης 1973, οι εν λόγω τροποποι−
ήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011 μετά την 
αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.

4. ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με 
το άρθρο 16 (2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε 
όλα τα Μέρη στη Σύμβαση MARPOL 73/78 επικυρωμένα 
αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου των 
τροποποιήσεων που περιέχεται στο παράρτημα, και

5. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από το Γενικό Γραμματέα να δι−
αβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Μέρη 
στη Σύμβαση MARPOL 73/78, αντίγραφα της παρούσας 
απόφασης και του παραρτήματός της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ Δ.Σ. 
MARPOL 73/78 ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 –

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕ−
ΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

Ένα νέο κεφάλαιο 9 προστίθεται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 − ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ−

ΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

Κανονισμός 43
Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση ή μεταφορά πετρε−

λαίου στη περιοχή της Ανταρκτικής
1. Με εξαίρεση τα πλοία που εμπλέκονται στη παροχή 

ασφάλειας των πλοίων ή στη λειτουργία έρευνας και 
διάσωσης, η μεταφορά χύμα ως φορτίου ή η μεταφορά 
και χρήση ως καύσιμο των παρακάτω:

.1 αργού πετρελαίου με πυκνότητα πάνω από 900 
kg/m3, στους 15oC,

.2 πετρέλαιου, εκτός αργού πετρελαίου με πυκνότητα 
πάνω από 900 kg/m3, στους 15oC, ή με κινηματικό ιξώδες 
πάνω από 180 mm2/s στους 50 oC, ή

.3 κατακαθιών, πίσσας και τα γαλακτώματά τους, 
απαγορεύεται στη περιοχή της Ανταρκτικής, όπως αυτή 
ορίζεται στο Κανονισμό 1.11.7 του Παραρτήματος Ι.

2. Όταν προηγούμενες λειτουργίες έχουν συμπερι−
λάβει τη μεταφορά ή χρήση των πετρελαιοειδών που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1.1 έως 1.3 
αυτού του κανονισμού, δεν απαιτείται ο καθαρισμός και 
το ξέπλυμα των δεξαμενών ή των σωληνώσεων.»

Άρθρο δεύτερο

Η θέση σε ισχύ της παρούσας Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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