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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   258/31644
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ−

μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών, ρυζιού και ελαι−
ολάδου, σε άπορους της χώρας βάσει προγράμμα−
τος της Ε.Ε., έτους 2013.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

2. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 
Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως 
η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρά−
γραφος 1 του ν. 1440/84 Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ Α΄ 70) και του 
άρθρου 65 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄101).

3. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1ο του υπ’ αριθ. 63/2005 
π.δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ 
Α΄ 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), με το άρθρο 
24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223), με το άρθρο 29 του 
ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135) και με το άρθρο 19, παρ.4 του 
ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191). 

5. Του άρθρου 1 παρ. 4, του ν. 2469/1997, «Περιορισμός 
κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38).

6. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
7. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), «Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3 Κεφάλαιο Β.

8. Του π.δ.  60/2007 «Προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Του π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(ΦΕΚ Α΄ 150).

10. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λ.π.» (Α΄ 213).

11. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).

12. Του π.δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012) «περί 
ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 
περί ίδρυσης Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

13. Το π.δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012) «περί 
διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

14. Του π.δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Της αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1608) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της 
αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρ−
μοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 301854/16−09−2005 
(ΦΕΚ Β΄ 1332). 

16. Της αριθμ. 279/23460/2012 κοινής υπουργικής από−
φασης «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών 
δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προ−
γράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 414), όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά.
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Β. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ):

1. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής ορ−
γάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανό−
νων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα 
αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» 
όπως τροποποιήθηκε ισχύει.

3. 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση 
σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα 
καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγη−
ση τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης στους 
άπορους της Ευρωπαικής Ένωσης και σχετικά με την 
παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 807/2010»

4. Την αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που 
παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής 
βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους 13.731.742,86 ευρώ, η οποία μέχρι 
του ποσού των 12.109.722,35 ευρώ θα καλυφθούν με 
Κοινοτική χρηματοδότηση .

Δ. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1905/8657/2013 Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δέ−
σμευση πίστωση έτους 2013, ύψους 1.622.020,50 €, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

• Δικαιούχοι των έργων δωρεάν διανομής τροφίμων 
είναι άπορα άτομα σύμφωνα με τους όρους που προ−
βλέπονται στην υπ’ αριθμ. 279/23460 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 414 Β΄/22.2.2013).

• Φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για την 
δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς δι−
καιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλεις 
κ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στην υπ’ 
αριθμ. 279/23460 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 414 
Β΄/22.2.2013).

• Ανάδοχος, ο εκάστοτε οικονομικός φορέας εκτέ−
λεσης των έργων της δωρεάν διανομής ζυμαρικών /
ρυζιού/ ελαιολάδου που επιλέγεται μετά από διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό.

• Οικονομικός φορέας, είναι κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή φορέας του Δημοσίου ή κοινοπραξία/σύ−
μπραξη/ένωση αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών 
που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών 
ή/ και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών στην αγορά. Ο όρος οικονομικός φορέας 
καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «πά−
ροχος υπηρεσιών» και «εργολήπτης».

• Προσφέρων, ο οικονομικός φορέας που έχει υπο−
βάλλει προσφορά. 

Άρθρο 2 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται τα αναγκαία 
μέτρα για την υλοποίηση των έργων δωρεάν διανομής 
ζυμαρικών/ρυζιού/ελαιολάδου, στο πλαίσιο του προ−
γράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του έτους 2013 σε εκτέ−
λεση του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, του Καν. 
807/2010, και του Καν. 1020/2012, της Επιτροπής. 

Τα έργα αφορούν στην απόκτηση από την αγορά, 
μέσω διενέργειας διαγωνισμών, ποσοτήτων ζυμαρικών 
ρυζιού και ελαιολάδου τα οποία πληρούν ποιοτικές και 
τεχνικές προδιαγραφές με καθορισμένη συσκευασία και 
σήμανση, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες διακη−
ρύξεις διαγωνισμών, έχουν παραχθεί σε κράτος μέλος 
της Ε. Ε. και διανέμονται δωρεάν, μέσω των φορέων 
εκπροσώπησης, στους απόρους της χώρας.

Οι θεσπιζόμενες διατάξεις έχουν ως σκοπό, ιδίως:
• Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας όσον αφορά 

στη διαδικασία ανάθεσης των έργων της δωρεάν δι−
ανομής.

• Τον καθορισμό των όρων, διαδικασιών και προϋ−
ποθέσεων για τη διανομή των προϊόντων εντός των 
καθοριζομένων προθεσμιών.

• Τη συμμετοχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης των 
έργων, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφε−
ρομένων προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποία απο−
δεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσης αυτών.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες Αναδόχου

Τα έργα δωρεάν διανομής ζυμαρικών ρυζιού και ελαι−
ολάδου σε άπορους της χώρας, έτους 2013, είναι συγ−
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως 
επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο θεω−
ρούνται:

1. το κόστος του τελικού προϊόντος (ζυμαρικά /ρύζι/
ελαιόλαδο), 

2. το κόστος μεταφοράς των τελικών προϊόντων στις 
αποθήκες των φορέων εκπροσώπησης, 

3. το κόστος φορτοεκφόρτωσης των τελικών προϊ−
όντων, 

4. ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των ανωτέρω 
δαπανών. 

Ως αντιστάθμισμα των έργων ορίζονται συνολικά:
α. Για τα ζυμαρικά το χρηματικό ποσό των 2.723.607,31€. 

Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις της παρούσας και μέ−
χρι του ποσού των 324.404,10 ευρώ (που αφορά στη 
δαπάνη 4) καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Φ. 29−110 Κ.Α.Ε.. 5423) και κατά το υπόλοιπο 
μέρος, των 2.399.203,21 ευρώ (που αφορά στις δαπάνες 
1, 2 και 3) καλύπτεται με Κοινοτική χρηματοδότηση (ΚΑΕ 
5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π).

β. Για το ρύζι το χρηματικό ποσό των 5.447.214,62 €. Συ−
γκεκριμένα, κατά τις διατάξεις της παρούσας και μέχρι 
του ποσού των 648.808,20 ευρώ (που αφορά στη δαπάνη 
4) καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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(Φ. 29−110 Κ.Α.Ε.. 5423) και κατά το υπόλοιπο μέρος, των 
4.798.406,41 ευρώ (που αφορά στις δαπάνες 1, 2 και 3) 
καλύπτεται με Κοινοτική χρηματοδότηση (ΚΑΕ 5521 του 
Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π).

γ. Για το ελαιόλαδο το χρηματικό ποσό των 
5.447.214,62 €. Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις της 
παρούσας και μέχρι του ποσού των 648.808,20 ευρώ 
(που αφορά στη δαπάνη 4) καλύπτεται από τις πιστώ−
σεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ. 29−110 Κ.Α.Ε.. 5423) και κατά 
το υπόλοιπο μέρος, των 4.798.406,41 ευρώ (που αφορά 
στις δαπάνες 1, 2 και 3) καλύπτεται με Κοινοτική χρη−
ματοδότηση (ΚΑΕ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π).

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από κοινοτική 
χρηματοδότηση (1. 2.) πρέπει να έχουν καταβληθεί έως 
τις 15 Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ΚΑΝ (ΕΕ) 1020/2012. 

Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτι−
κής συμμετοχής και των ποσών της εθνικής συμμετοχής, 
κατά την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις 
της κείμενης κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας που 
αφορούν στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.

Άρθρο 4
Επιλέξιμες Δαπάνες των φορέων εκπροσώπησης. 

Για τα έργα δωρεάν διανομής ζυμαρικών ρυζιού και 
ελαιολάδου σε άπορους της χώρας, επιλέξιμες δαπάνες 
που βαρύνουν τους φορείς εκπροσώπησης και μόνο στο 
βαθμό που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των συ−
γκεκριμένων έργων, θεωρούνται οι διοικητικές δαπάνες.

Κάθε φορέας εκπροσώπησης δύναται να υποβάλλει 
στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα 9 του παραρτήματος, για την απόδοση των δι−
οικητικών δαπανών.

 Η επιστροφή των επιμέρους δαπανών για τα διοικη−
τικά έξοδα γίνεται ως ακολούθως: μέχρι ύψους 1% της 
αξίας του χορηγηθέντος προϊόντος, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 7, παρ. 2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 807/2010 εντός του 
δημοσιονομικού ορίου των 22.741,26 ευρώ για το έργο 
των ζυμαρικών, εντός του δημοσιονομικού ορίου των 
45.482,53 ευρώ για το έργο του ρυζιού και εντός του 
δημοσιονομικού ορίου των 45.482,53 ευρώ για το έργο 
του ελαιολάδου αντίστοιχα, σύμφωνα με το ετήσιο σχέ−
διο διανομής των χρηματοδοτικών πόρων. 

Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. όλων των παραπάνω δα−
πανών, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Ο φορέας εκπροσώπησης για την απόδοση των παρα−
πάνω δαπανών υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα μετά 
την υλοποίηση δαπανών και το αργότερο μέχρι τη 15η 
Σεπτεμβρίου, φάκελο με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 9 του 
παραρτήματος 

2. Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα 6 του παραρτήματος, θεωρημένο από την 
οικεία Διεύθυνση Περιφέρειας. 

3. Συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία των 
τελικών δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, Αρ. Δελτ. Ταυτό−
τητας, Διεύθυνση, παραληφθείσα ποσότητα, υπογραφή 
των δικαιούχων), θεωρημένη από την οικεία Διεύθυνση 
Περιφέρειας. 

4.  Επίσημα και πρωτότυπα παραστατικά των επιλέ−
ξιμων δαπανών (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπη−
ρεσιών κ.λ.π.) που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
προϊόντος. 

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής αναδόχου

1.  Οι ανάδοχοι των έργων δωρεάν διανομής ζυμαρικών 
ρυζιού και ελαιολάδου επιλέγονται μετά από διεθνείς 
ανοικτούς διαγωνισμούς.

2. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών εκδίδονται από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
καθορίζουν την διαδικασία κατάρτισης και υποβολής 
προσφορών, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 
και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για το αντικείμενο και 
την διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

 3. Περίληψη κάθε διακήρυξης δημοσιεύεται στο Συ−
μπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημε−
ρίδες πανελλαδικής εμβέλειας. Τα έξοδα δημοσίευσης 
στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρω−
παϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα 
έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Φ.29/110−ΚΑΕ 0841 «Διαφημίσεις και Δη−
μοσιεύσεις γενικά» .

4. Αρμόδιος για τη διενέργεια των διαγωνισμών και 
την εφαρμογή του προγράμματος, είναι ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) μέσω των 
αρμοδίων υπηρεσιών του. 

5. Η εποπτεύουσα υπηρεσία διενέργειας των διαγω−
νισμών και εφαρμογής των έργων Δωρεάν Διανομής 
ζυμαρικών και ρυζιού στους απόρους της χώρας, είναι 
η Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.−Φ.Μ.Κ.) ενώ για 
το έργο Δωρεάν Διανομής ελαιολάδου στους από−
ρους της χώρας, είναι η Διεύθυνση Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Προϊόντων− Δενδροκηπευτικής (Π.Α.Π.−
Δενδροκηπευτικής) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

 6. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στους διαγωνι−
σμούς έχουν όσοι:

• Δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή/και εμπορία 
τροφίμων τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. 

• Διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ, από διαπιστευμέ−
νο φορέα πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει τις αρχές του 
συστήματος HACCP, όπως το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 
ή άλλο ισοδύναμο.

• Δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρο−
νται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43 του 
π.δ. 60/2007.

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Ο ίδιος υπεργολάβος δεν 
μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός σχή−
ματα προσφερόντων. 
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Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 
στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική 
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το τελικό προ−
ϊόν και το τόπο εγκατάστασης της. Ο προτεινόμενος 
υπεργολάβος που θα αναλάβει το τμήμα της σύμβασης 
που αφορά στην κατασκευή του τελικού προϊόντος, θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εν ισχύ, από διαπιστευ−
μένο φορέα πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει τις αρχές του 
συστήματος HACCP όπως το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 
ή άλλο ισ

7. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των 
διαγωνισμών συνεκτιμά, με βάση τα οριζόμενα στις 
διακηρύξεις δικαιολογητικά, την φερεγγυότητα κάθε 
προσφέροντα, σε συνάρτηση με την εμπειρία του στην 
παραγωγή, ή/και εμπορία τροφίμων, τη δυναμικότητα 
των ιδιόκτητων μονάδων ή των μονάδων των υπεργο−
λάβων, των αντίστοιχων γραμμών τυποποίησης και συ−
σκευασίας καθώς και το δίκτυο διανομής που διαθέτει 
σε όλη τη χώρα. 

Άρθρο 6
Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης

Προσφορών και Ενστάσεων

1. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 
για χρονικό διάστημα ενός έτους, συγκροτούνται ανά 
έργο Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του δια−
γωνισμού και Επιτροπή αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά 
μέλη των Επιτροπών. Οι Επιτροπές συγκροτούνται και 
λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2690/1999 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

2. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του δια−
γωνισμού είναι πενταμελής, και στις αρμοδιότητές της 
ανήκει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η 
αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
και η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 
τη διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία δια−
πραγμάτευσης  έως την σύναψη της σύμβασης.

3. Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων είναι τριμελής. 
4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εισηγείται, κατά νόμον, στον Υπουργό 

την έκδοση οικείων αποφάσεων. Οι σχετικές εισηγήσεις 
μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δια−
βιβάζονται στη Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης 
Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.−Φ.Μ.Κ.) 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. σ’ ό,τι αφορά στα έργα ζυμαρικών και ρυ−
ζιού και στην Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης 
Προϊόντων− Δενδροκηπευτικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. σ’ ό,τι αφο−
ρά στο έργο ελαιολάδου και εν συνεχεία στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

5. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα σε κάθε στάδιο 
του διαγωνισμού και εκδίδει την κατακυρωτική πράξη 
του διαγωνισμού. Με την γνωστοποίηση της κατακυρω−
τικής πράξης του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η σχετική 
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, και ο έγγραφος τύπος 
έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Με την σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ανα−
δόχου και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , ο πρώτος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου, τηρουμένων των 
διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης και 
των σχετικών κείμενων διατάξεων της ελληνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος 
οφείλει να στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή με κάθε 
άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της κατακυρω−
τικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για να υπογράψει την σύμβαση, καταθέ−
τοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου 
και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κατά τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη. 

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προμηθεύσουν το τε−
λικό προϊόν (ζυμαρικά/ρύζι/ελαιόλαδο) το οποίο πληροί 
ποιοτικές προδιαγραφές με καθορισμένη συσκευασία 
και σήμανση, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες 
διακηρύξεις διαγωνισμών, έχουν παραχθεί σε κράτος 
μέλος της Ε. Ε. και να το διανέμουν (μεταφορά και φορ−
τοεκφόρτωση) στις χώρους αποθήκευσης των φορέων 
εκπροσώπησης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε 
έτους υλοποίησης. 

Άρθρο 9
Ποιοτικός Έλεγχος του τελικού προϊόντος 

πριν την διανομή. 
(Α΄ έλεγχος)

1. Για τον ποιοτικό επιτόπιο έλεγχο του τελικού προ−
ϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του ή στον 
χώρο αποθήκευσης αυτού στην περίπτωση της παρα−
γράφου 5 του παρόντος άρθρου, συγκροτείται τριμε−
λής επιτροπή Α΄ Έλεγχου στην αρμόδια Διεύθυνση της 
Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι 
ανωτέρω εγκαταστάσεις. Η επιτροπή αποτελείται από 
υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιφέρειας 
των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Οικονομικού ή Διοι−
κητικού και ΤΕ1 Γεωπονικού. Σε περίπτωση έλλειψης 
ή αδυναμίας συμμετοχής υπαλλήλων των ως άνω ορι−
ζομένων κλάδων, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν 
διαθέσιμοι κλάδοι άλλων κλάδων. Σε κάθε περίπτωση 
στη σύνθεση της επιτροπής να συμμετέχει ένας του−
λάχιστον Γεωπόνος (ΠΕ ή ΤΕ).

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του Προϊ−
σταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. 
Ελέγχεται η ποιότητα και η ποσότητα του προϊόντος 
ανά συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας και η σήμανση. 
Το προς διανομή προϊόν πρέπει να είναι αποθηκευμένο 
κατά τρόπο, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρό−
σβαση σε αυτό, τη δειγματοληψία και την επισήμανση 
της «παρτίδας» που ελέγχεται. Τα υλικά δειγματοληψι−
ών τα προμηθεύει στην επιτροπή ο ανάδοχος. Κατά τη 
διενέργεια του ελέγχου και τη δειγματοληψία ομαδο−
ποιούνται οι ελεγμένες ποσότητες ετοίμου προϊόντος, 
στις οποίες αντιστοιχεί το προς εξέταση δείγμα και 
σημαίνονται με χαρακτηριστικό και ευδιάκριτο τρόπο 
(χρώμα, σύμβολο, σφραγίδα, ταινία κ.λπ.), ώστε να εί−
ναι δυνατή η αναγνώρισή τους μετά την εξέταση του 
δείγματος («παρτίδα»).
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3. Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται δείγματα προς 
εξέταση και αντιδείγματα, τα οποία φυλάσσονται 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας για τέσ−
σερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διανομής, 
στους φορείς εκπροσώπησης. Η δειγματοληψία δι−
ενεργείται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του παραρ−
τήματος του άρθρου 18 της παρούσας και συντάσ−
σεται σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 
του παραρτήματος του άρθρου 18 της παρούσας, το 
οποίο αποστέλλεται μαζί με τα δείγματα στο Σταθμό 
Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονί−
κης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) για το ρύζι και στο οικείο Παράρτημα 
του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τα ζυ−
μαρικά και το ελαιόλαδο κοινοποιούνται αυθημερόν 
στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η ταυτότητα της παρτίδας από την 
οποία λήφθηκε το δείγμα και τα λοιπά απαραίτητα 
στοιχεία αναγράφονται, από την επιτροπή, ευκρινώς 
επί και εντός των δειγμάτων. Τα δείγματα αποστέλλο−
νται αυθημερόν στο Σταθμό Ελέγχου και Τυποποίησης 
Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) και στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για έλεγχο της ποιότητας 
του προϊόντος. Ο Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης 
Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) και το Γενι−
κό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) αποστέλλει τα απο−
τελέσματα της εξέτασης αυθημερόν στη Διεύθυνση 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας και στον 
ανάδοχο. Τα έξοδα αποστολής των δειγμάτων και 
διενέργειας των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ή ο ΣΕΤΔΘ  (Σταθ−
μός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλο−
νίκης) αποστέλλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
αυθημερόν μέσω fax και ταχυδρομικά εντός πέντε  (5) 
εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην αρμόδια διεύθυνση 
της Περιφέρειας και στον ανάδοχο.

5. Η φόρτωση του προς διανομή προϊόντος διενερ−
γείται μόνο όταν:

α) το σχετικό αναλυτήριο του Σταθμού Ελέγχου και 
Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) 
ή το σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του οικείου 
παραρτήματος Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), 
κατά περίπτωση πιστοποιεί ότι το προς διανομή προϊόν 
πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές της παρούσας, της 
διακήρυξης και της σύμβασης και 

β) έχει διαπιστωθεί από το μακροσκοπικό έλεγχο 
της επιτροπής Α΄ ελέγχου, ότι πληρούνται οι όροι της 
παρούσας, της διακήρυξης και της σύμβασης, αναφο−
ρικά με την ποιότητα, τα υλικά συσκευασίας και τις 
σημάνσεις.

6. Κατά τη φόρτωση του προς διανομή προϊόντος 
σε κάθε μεταφορικό μέσο παρίστανται τα μέλη της 
επιτροπής Α΄ ελέγχου, κατόπιν προηγούμενης έγγρα−
φης ειδοποίησης του αναδόχου. Η Επιτροπή σφραγίζει 
το φορτίο μετά τη ζύγισή του, καταγράφει τον αριθ−
μό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και συμπληρώνει το 
Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος του άρθρου 18 της 
παρούσας, έτσι ώστε:

• ένα υπόδειγμα να παραμένει στο αρχείο της αρ−
μόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας του τόπου απο−
θήκευσης του προϊόντος, όπου πραγματοποιείται και 
η φόρτωση,

• όσα υποδείγματα χρειάζονται (ανάλογα με τον αριθ−
μό των τόπων προορισμού και επιτροπών Β΄ ελέγχου) 
να συνοδεύουν το φορτίο μαζί με τα δελτία αποστολής 
και την ταινία ζύγισης αυτού και να παραδίδονται στην 
επιτροπή ή στις επιτροπές Β΄ ελέγχου των τόπων προ−
ορισμού του φορτίου, 

• δύο υποδείγματα να παραδίδονται στον ανάδοχο, 
προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Διεύθυνση 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 
το άλλο να παραμείνει στο αρχείο του.

• Οι ποσότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα αναλυτήρια 
του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών 
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) / τα Δελτία Χημικής Ανάλυσης 
του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δεν πληρούν 
τις ποιοτικές προδιαγραφές επανελέγχονται βάσει του 
αντιδείγματος. Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντι−
καταστήσει τις ποσότητες αυτές με ποσότητες που 
ελέγχονται από την επιτροπή ελέγχου και εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 15 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση εισαγωγής του τελικού προϊόντος 
από Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ο ανάδοχος υποχρεούται 
για την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων να ανα−
ζητήσει την συνδρομή των αρμοδίων κρατικών αρχών 
του εν λόγω Κράτους Μέλους. Η οριστική παραλαβή 
του τελικού προϊόντος γίνεται στην Ελλάδα από την 
αρμόδια επιτροπή ελέγχου Α΄ της οικείας Περιφερει−
ακής Ενότητας. 

Άρθρο 10
Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος

στους φορείς εκπροσώπησης
(Β΄ έλεγχος)

1. Για τον έλεγχο της παράδοσης των ζυμαρικών, ρυ−
ζιού και του ελαιολάδου στους φορείς εκπροσώπησης 
συγκροτούνται με απόφαση του προϊσταμένου της αρ−
μόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας τριμελείς επιτρο−
πές Β΄ ελέγχου, που αποτελούνται από δύο υπαλλήλους 
της ως άνω Διεύθυνσης του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού 
και έναν των κλάδων ΠΕ10, Οικονομικού, ΤΕ1 Γεωπονι−
κού. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας συμμετοχής 
υπαλλήλων των ως άνω οριζόμενων κλάδων, στην εν 
λόγω επιτροπή συμμετέχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι άλ−
λων κλάδων, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχει ένας 
τουλάχιστον Γεωπόνος (ΠΕ ή ΤΕ).

2. Ο ανάδοχος, ειδοποιεί, εγγράφως με απόδειξη, του−
λάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή 
του προϊόντος στους τόπους διανομής, τους φορείς 
εκπροσώπησης, την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέ−
ρειας του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με 
την ημέρα και ώρα άφιξης του φορτίου, με ταυτόχρονη 
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η παράδοση του έτοιμου 
προϊόντος στους δικαιούχους φορείς εκπροσώπησης 
γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία της 
επιτροπής Β΄ ελέγχου. Η εκφόρτωση και παράδοση του 
προϊόντος γίνεται στους χώρους αποθήκευσης του φο−
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ρέα εκπροσώπησης ή σε χώρο καθορισμένο μετά από 
συνεννόηση του αναδόχου με τον εξουσιοδοτημένο για 
την παραλαβή εκπρόσωπο του φορέα εκπροσώπησης. 

3. Η επιτροπή Β΄ ελέγχου με την άφιξη του φορτη−
γού διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη ύπαρξη ή μη 
σφράγισης του φορτίου, προβλεπόμενης ποσότητας, 
ορθής σήμανσης και συσκευασίας, αλλά και μακροσκο−
πικό −ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και 
συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του 
παραρτήματος του άρθρου 18 της παρούσας.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία, η επιτροπή Β΄ 
ελέγχου διαπιστώσει κάποια από τις παραβάσεις της 
παρ. Α.4. του άρθρου 15 της παρούσας, καταγράφει την 
παράβαση στο πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής 
το οποίο συμπληρώνεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 
του παραρτήματος του άρθρου 18 της παρούσας και το 
διαβιβάζει αυθημερόν στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύ−
σεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη Διεύθυνση 
Π.Α.Π. – Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή στη Δ.νση ΠΑΠ− 
Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, για την επιβολή των προβλεπομένων 
κυρώσεων του άρθρου 15. Το προϊόν αντικαθίσταται με 
έξοδα του αναδόχου.

5. Η παράδοση του προϊόντος από τον ανάδοχο στον 
φορέα εκπροσώπησης γίνεται παρουσία της επιτροπής 
Β΄ ελέγχου, η οποία θεωρεί τα πρωτόκολλα παράδοσης 
– παραλαβής, τα οποία συντάσσονται εις τετραπλούν, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του παραρτήματος του 
άρθρου 18 της παρούσας. Ένα πρωτόκολλο παράδοσης 
− παραλαβής παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση της 
Περιφέρειας, ένα παραμένει στο φορέα εκπροσώπησης 
και δύο παραδίδονται στον ανάδοχο, προκειμένου να 
αποστείλει ένα εξ αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων Ενι−
σχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το άλλο να 
παραμείνει στο αρχείο του. 

6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, μετά το 
πέρας της διαδικασίας παράδοσης − παραλαβής στους 
φορείς εκπροσώπησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους 
αποστέλλουν, αυθημερόν με fax και παράλληλα με το 
ταχυδρομείο, στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρωτική κατάσταση, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 του παραρτήματος του 
άρθρου 18 της παρούσας.

7. Στην περίπτωση, κατά την οποία φορτίο με τελικό 
προϊόν προορίζεται για διανομή σε περισσότερους 
του ενός νομού ή σε περίπτωση μεταφόρτωσης πο−
σότητας προϊόντος σε άλλο φορτηγό με προορισμό 
φορείς εκπροσώπησης του νομού ή άλλων νομών, το 
φορτίο αποσφραγίζεται από τη επιτροπή Β΄ ελέγχου 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, που βρί−
σκεται ο πρώτος προορισμός του αυτοκινήτου. Η επι−
τροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης του φορτίου 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του 
άρθρου 18 της παρούσας, στο οποίο αναφέρεται η 
ποσότητα που εκφορτώθηκε, καθώς και το υπόλοιπο 
της ποσότητας που προορίζεται για άλλη ή άλλες 
Διευθύνσεις της Περιφέρειας ή φορείς εκπροσώπη−
σης, το οποίο συνοδεύει τη μεταφερόμενη ποσότητα 
και παραδίδεται στην επόμενη ή επόμενες κατά σειρά 
άφιξης επιτροπές ελέγχου. Ένα πρακτικό παραμένει 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας και δύο πα−

ραλαμβάνει ο ανάδοχος προκειμένου να διαβιβάσει το 
ένα εξ’ αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

8. Στην περίπτωση αποστολής μικροποσοτήτων 
προϊόντων μέσω πρακτορείου μεταφορών δεν εφαρ−
μόζεται η παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με 
τη σφράγιση του αυτοκινήτου. Η επιτροπή ελέγχου 
του άρθρου 9 κατά τη φόρτωση του προϊόντος στον 
τόπο αποθήκευσης, καταγράφει στο πρακτικό ότι η 
μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω πρακτορείου. 
Το εν λόγω πρακτικό συνοδεύει το φορτίο μέχρι τον 
τελικό παραλήπτη.

Άρθρο 11
Παράδοση προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους

 Η παράδοση του προϊόντος από τους φορείς εκπρο−
σώπησης στους δικαιούχους γίνεται ως εξής:

α) Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παρα−
λαβής του προϊόντος, το προϊόν διανέμεται με ευθύνη 
του εκπρόσωπου του φορέα εκπροσώπησης, στους 
τελικούς δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση κατα−
νομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, εκτός από τις περιπτώσεις των συσσιτίων όπου 
ο χρόνος δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που 
δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο της ποσότητας των 
προϊόντων.

β) Εντός μηνός από τη διανομή του προϊόντος στους 
τελικούς δικαιούχους, ο εκπρόσωπος κάθε φορέα εκ−
προσώπησης που διανέμει το προϊόν στα άπορα μέλη 
του, υποβάλει στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρει−
ας του τόπου διανομής, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή, κατάσταση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικί−
ας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα 
ποσότητα και υπογραφή στην έντυπη μορφή) των τελι−
κών δικαιούχων που παρέλαβαν το προϊόν. Αντίγραφο 
της κατάστασης φυλάσσεται στα αρχεία του φορέα 
εκπροσώπησης.

γ) σε περίπτωση που κατά την αποθήκευση του 
προϊόντος και πριν την ημερομηνία λήξης αυτού, δι−
απιστωθούν αλλοιώσεις των ποιοτικών του χαρακτη−
ριστικών που το καθιστούν ακατάλληλο για διανομή, 
διενεργείται έλεγχος από την επιτροπή Β΄ ελέγχου και 
συντάσσει πρακτικό που αναφέρει τον τόπο και τις 
συνθήκες αποθήκευσης, την ποσότητα του αλλοιωμέ−
νου προϊόντος και εισηγείται στην Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επιβολή 
κυρώσεων, σύμφωνα με τις παρ Α.8. και Β.1. του άρθρου 
15 της παρούσης. 

Άρθρο 12
Έλεγχος στους φορείς εκπροσώπησης

του προγράμματος

1. Η συνολική ποσότητα του προϊόντος διανέμεται σε 
φορείς εκπροσώπους των δικαιούχων, με σκοπό να την 
διανείμουν δωρεάν στα μέλη τους, που είναι και ο τελι−
κοί δικαιούχοι. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση 
της καλής εκτέλεσης των έργων της δωρεάν διανομής 
από τους φορείς εκπροσώπησης του προγράμματος 
τόσο όσον αφορά την επιλεξιμότητα όσο και την πα−
ράδοση προϊόντων εντός των ποιοτικών προδιαγραφών 
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των σχετικών Διακηρύξεων, στους τελικούς δικαιούχους.
2. Η επιτροπή Β΄ ελέγχου διενεργεί, εντός τετραμή−

νου, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άφιξης των 
προϊόντων, επιτόπιους διοικητικούς ελέγχους σε κάθε 
φορέα εκπροσώπησης, για την εξακρίβωση της ορθής 
εφαρμογής των έργων. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
ελέγχων και οι τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις κα−
ταγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με 
το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος του άρθρου 18 της 
παρούσας.

4. Οι επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε 
όλους τους φορείς εκπροσώπησης του προγράμματος 
και σε ποσοστό τουλάχιστο 5% επί του αριθμού των 
τελικών δικαιούχων. Το δείγμα ελέγχου είναι τυχαίο ή 
δύναται να λαμβάνεται βάσει κριτηρίων όπως οι με−
ταβολές στις καταστάσεις των τελικών δικαιούχων, οι 
διαγραφές ή οι παραποιήσεις σε ονόματα δικαιούχων 
και καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο 
να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή Β΄ ελέγχου ή από 
την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.

Άρθρο 13
Έκτακτοι Επιτόπιοι Έλεγχοι

1. Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με απόφασή του συ−
στήνει κλιμάκια ελέγχου για τη διεξαγωγή εκτάκτων 
ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων. Οι 
έλεγχοι αυτοί έχουν το ίδιο αντικείμενο με τους τακτι−
κούς ελέγχους, που αναφέρονται στο άρθρο 12 της πα−
ρούσας και επιπλέον περιλαμβάνουν ελέγχους σχετικά 
με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής − τυποποίησης – συσκευασίας − αποθήκευ−
σης και φόρτωσης του τελικού προϊόντος, καθώς και 
στα σημεία διανομής του. Τα κλιμάκια ελέγχου μπορούν 
να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε συνδυασμένους 
ελέγχους και με κάθε άλλη Δημόσια Υπηρεσία στην 
οποία έχει ανατεθεί η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων, 
όπως και με τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές 
Αρχές. Οι έκτακτοι έλεγχοι στους τελικούς δικαιούχους 
δύνανται να περιλαμβάνουν, βάσει ανάλυσης κινδύνου 
και δειγματοληψία διανεμηθέντος προϊόντος για τη δι−
απίστωση τυχόν νοθείας. Σε περίπτωση διαφορετικών 
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιτροπών διεξαγωγής 
των έκτακτων ελέγχων και των επιτροπών διεξαγωγής 
των τακτικών ελέγχων κατισχύουν αυτά του παρόντος 
άρθρου

2. Ο ανάδοχος του έργου, οι πιθανοί υπεργολάβοι, οι 
φορείς εκπροσώπησης καθώς και οι τελικοί δικαιούχοι 
αυτού αποδέχονται, αμέσως μετά την επίδειξη της σχε−
τικής αποφάσεως του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τη 
διεξαγωγή του εκτάκτου ελέγχου.

3. Οι επιτροπές έκτακτου ελέγχου συντάσσουν πρα−
κτικό, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πληρωμών 
Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και στη 
Διεύθυνση ΠΑΠ− ΦΜΚ για τα ζυμαρικά και το ρύζι και 
στη Διεύθυνση ΠΑΠ− Δενδροκηπευτικής για το ελαιόλα−
δο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Άρνηση των υπόχρεων (ανάδοχος του έργου, οι 
πιθανοί υπεργολάβοι, οι φορείς εκπροσώπησης και οι 
τελικοί δικαιούχοι) να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελέγ−
χου, τακτικού ή έκτακτου, επισύρει κυρώσεις όπως πε−
ριγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσης. 

Άρθρο 14
Διαβίβαση υποδειγμάτων και έκθεσης ελέγχου

Εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση των 
επιτόπιων διοικητικών ελέγχων του άρθρου 10 της πα−
ρούσης, η αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας διαβιβάζει 
στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συμπληρωμένη την έκθεση επί της πο−
ρείας εφαρμογής του έργου (υπόδειγμα 8 του παραρ−
τήματος). 

Η Διεύθυνση Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο−
ράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συντάσσει και αποστέλλει χωρίς 
καθυστερήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κοινοποί−
ηση στη Διεύθυνση ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 
του ΥΠΑΑΤ ή στη Διεύθυνση ΠΑΠ− Δενδροκηπευτικής, 
αναλόγως του έργου, την έκθεση ελέγχου που προβλέ−
πεται στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 807/2010 της Επιτρο−
πής, όπως τροποποιημένος κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 15
Κυρώσεις 

Α. Κυρώσεις στον ανάδοχο 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κληθεί 

και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή 
δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
ή δεν εκτελέσει, ή εκτελέσει πλημμελώς το έργο, κη−
ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από το έργο και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό. Στον ανάδοχο 
που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται με υπουργική 
απόφαση, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρ−
θρου 34 του π.δ. 118/2007 κυρώσεις.

2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων της 
δωρεάν διανομής, στις προβλεπόμενες ημερομηνί−
ες, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγ−
γύησης καλής εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας 
που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος 
που δεν παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως. 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, βάσει των αποτελε−
σμάτων των αναλύσεων του ΣΤΕΔΘ ή του Γενικού Χη−
μείου του Κράτους ότι το προϊόν παρεκκλίνει των προ−
βλεπομένων προδιαγραφών της σχετικής διακήρυξης 
καταπίπτει ποσοστό της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης 
του αναδόχου, ίσο με το τριπλάσιο του ποσοστού που 
αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με 
τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του Β΄ 
ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της 
παρούσης, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις σχετικά με τη 
σφράγιση του φορτηγού, την προβλεπόμενη φορτω−
θείσα ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία ή 
παρατηρηθούν μακροσκοπικά αλλοιώσεις των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του, τότε:

α) αν διαπιστωθεί παραβίαση των σφραγίδων, τότε 
η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθί−
σταται με ίση ποσότητα των προβλεπομένων προδια−
γραφών και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, ίσο με το τετραπλάσιο του ποσοστού 
που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε 
σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του 
αναδόχου. 
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β) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανά−
δοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση της ποσότητας 
και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, ίσο με το τριπλάσιο του ποσοστού που 
αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέ−
ση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του 
αναδόχου. 

γ) αν διαπιστωθεί μη ορθή σήμανση, όπως προβλέπε−
ται από την διακήρυξη των έργων, τότε απορρίπτονται 
όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος 
υποχρεούται για την αντικατάσταση τους και επιπλέον 
καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσο−
στού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, 
σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς 
του αναδόχου. 

δ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγ−
χο του προϊόντος, παρατηρηθούν αλλοιώσεις, τότε η 
συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθί−
σταται με ίση ποσότητα των προβλεπομένων προ−
διαγραφών.

5. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
δύναται, πέραν των άλλων κυρώσεων, να αποκλείει τον 
ανάδοχο του έργου για τα επόμενα πέντε έτη από τους 
διαγωνισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με από−
φασή του να καλέσει τον καταταγέντα δεύτερο στον 
διαγωνισμό, να εκτελέσει το μη εκτελεσθέν μέρος της 
σύμβασης. 

8. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αποθήκευ−
σης του προϊόντος στις αποθήκες των φορέων εκπρο−
σώπησης, διαπιστωθεί αλλοίωση του προϊόντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα εκπροσώπησης, 
τότε ο ανάδοχος αντικαθιστά στο σύνολο της την εν 
λόγω ποσότητα. 

9. Πριν επιβληθούν οι κυρώσεις του σημείου Α. του 
παρόντος άρθρου, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστι−
κά, ο ανάδοχος καλείται εγγράφως από τη Διεύθυνση 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 
υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και εξηγήσεων. 

Β. Κυρώσεις στους φορείς εκπροσώπησης των δι−
καιούχων 

1. Οι φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων της δω−
ρεάν διανομής υποχρεούνται για την ορθή τήρηση και 
εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 
απόφασης καθώς και των σχετικών κοινοτικών κανο−
νισμών. 

Παραβάσεις που διαπιστώνονται, κατά εφαρμογή των 
διαδικασιών ελέγχου της παρούσας, και οφείλονται σε 
πρόθεση ή βαριά αμέλεια αυτών, επισύρουν μία ή πε−
ρισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: 

α) Πληρωμή διοικητικών προστίμων κατά περίπτωση, 
ανάλογα με το είδος και το εύρος της υπαιτιότητας 
και της παράβασης.

β) Ολική ή μερική αφαίρεση του παρασχεθέντος οφέ−
λους και διανομή σε άλλους δικαιούχους. 

γ) Απαγόρευση παροχής ή αφαίρεση του οφέλους για 
περίοδο μεταγενέστερη της περιόδου παράβασης και 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, τον αποκλεισμό 
αυτών από το μέτρο της δωρεάν διανομής. 

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων σε όποιον αρνείται 
τον έλεγχο και υποβάλλει με τα δικαιολογητικά του ψευ−
δή ή ανακριβή στοιχεία ή αποπειράται να παρεκκλίνει 
από τον τελικό προορισμό του προϊόντος (κατανάλω−
ση από απόρους), ή αποπειράται να κάνει άλλη χρήση 
του προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται 
ή για την οποία το παρέλαβε, εφαρμόζονται οι κείμε−
νες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας. Οι Υπηρεσίες 
ελέγχου (επιτροπές Α΄ και Β΄ ελέγχου, επιτροπές έκτα−
κτων ελέγχων), και η εποπτεύουσα της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού Υπηρεσία (ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς), υποχρεούνται αμελλητί να 
ενημερώνουν την Εισαγγελική Αρχή, αποστέλλοντας 
και τον σχετικό φάκελο.

Άρθρο 16
Απαγόρευση εκχώρησης

Η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των έργων της 
δωρεάν διανομής είναι δυνατή μόνον με έγγραφη συναί−
νεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 17
Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, εθνικών 
ή κοινοτικών, τόσο ο ανάδοχος, όσο και οι φορείς εκ−
προσώπησης (εκτός από εκείνους για τους οποίους 
από τη Νομοθεσία δεν προβλέπεται) υποχρεούνται να 
τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας λογιστικά βιβλία με 
λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου−εξόδου, με−
ταφοράς και διανομής του προϊόντος που παραδόθηκε 
ανά κατηγορία φορέων εκπροσώπησης όσο τελικών 
δικαιούχων (άτομο ή οικογένεια) αντίστοιχα, τα οποία 
θα είναι διαθέσιμα όποτε ζητηθούν για οποιονδήποτε 
εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο.

Άρθρο 18
Κάλυψη Δαπάνης

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των έρ−
γων της δωρεάν διανομής ζυμαρικών, ρυζιού και ελαιο−
λάδου στους άπορους της χώρας, έτους 2013, κατά τις 
διατάξεις της παρούσας ανέρχεται σε 13.731.742,86 €. 
Η εν λόγω δαπάνη μέχρι του ποσού των 1.622.020,51 € 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.29−110 Κ.Α.Ε. 5423) και 
κατά το υπόλοιπο μέρος 12.109.722,35 € θα καλυφθεί 
με Κοινοτική χρηματοδότηση (Κ.Α.Ε. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ). 
Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτικής 
συμμετοχής και των ποσών της εθνικής συμμετοχής, 
κατά την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις 
της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, που 
αφορούν στον ΕΛΕΓΕΠ.
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Άρθρο 19
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ    
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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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