Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.12.28 21:06:19
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

34709

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2864
28 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια της
Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊσταμένους ή
Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Τμημάτων Οι−
κονομικού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμ−
μάτων και Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.
1
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων
χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της
συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική
περίοδο 2016. ..................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15065
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια της Υπη−
ρεσίας Ασύλου και στους Προϊσταμένους ή Αναπλη−
ρωτές Προϊσταμένους των Τμημάτων Οικονομικού,
Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συ−
ντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύουν.
β. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα
κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμε−
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε−
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμι−
ση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
ε. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
στ. Του Π.δ. 104/2012 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 169), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013 και ισχύει.
ζ. Της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
η. Το Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις, όπως
ισχύει.
θ. Τη με αριθμ. C (2014) 3542/23.5.2014 Εκτελεστική
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα 2014−
2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
ι. Το Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδι−
κα Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υπο−
βολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων
χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επι−
κράτεια κράτους − μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο
δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/356/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 9.
κ. Τον υπ’ αριθμ. 514/2014 κανονισμό (Ε.Ε.) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 «σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων», όπως
συμπληρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 1042/2014 κανονισμό
(Ε.Ε.) της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014.
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λ. Τον υπ’ αριθμ. 516/2014 κανονισμό (Ε.Ε.) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 «για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381 ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθμ. 573/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/
ΕΚτου Συμβουλίου».
μ. Τον υπ’ αριθμ. 1042/2014 κανονισμό (Ε.Ε.) της Επι−
τροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού με αριθμ. 514/14 όσον αφορά τον ορισμό και
τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύ−
θυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις
υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.
ν. Την C(2015) 5312/31.7.15 απόφαση της Επιτροπής για
την έγκριση του Εθνικού προγράμματος της Ελλάδας
για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2014−2020.
ξ. Την C(2015) 5313/31.7.15 απόφαση της Επιτροπής για
την έγκριση του Εθνικού προγράμματος της Ελλάδας
για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2014−2020.
ο. Την υπ’ αριθμ. 16356/24.4.13 (ΦΕΚ Β΄ 1024) κοινή
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΚΠΣ 2000−2006 του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδο−
τούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική
Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» και μετονομασία
σε «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρ−
μογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων/Εργων του
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει.
π. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015).
2. Την υφιστάμενη ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης
και αποδοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου,
καθώς και της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων
που ανατίθενται σε αυτήν.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύ−
λου την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
1. Την κατανομή του ποσού της παγίας προκαταβολής
της Υπηρεσίας Ασύλου και την ανάθεση της διαχείρισης
της σε περισσότερους του ενός διαχειριστές, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 108 σε συνδυα−
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 4270/2014.
2. Την πρόταση για αύξηση του ποσού της παγίας
προκαταβολής της Υπηρεσίας Ασύλου στις περιπτώσεις
της παρ. 4 του άρθρου 108 του Ν. 4270/2014.
3. Τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού
της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παρ. α και δ. του άρθρου 22 του Ν. 4270/2014.
4. Την ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογι−
σμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική
διαχείριση του προϋπολογισμού και η συμμόρφωση με
τους δημοσιονομικούς κανόνες και το εκάστοτε ισχύον
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(παρ. ε άρθρου 22 Ν. 4270/2014).

5. Την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πόρων
αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου (παρ. η άρθρου
22 Ν. 4270/2014), καθώς και την εκπόνηση και υποβολή
εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Υπηρε−
σίας Ασύλου, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός του
χρονικού πλαισίου που θέτει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (παρ. θ άρθρου 22 Ν. 4270/2014).
6. Την υποβολή πρότασης για τον ετήσιο ή αναθεω−
ρημένο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμ−
φωνα με τους δεσμευτικούς στόχους και τα όρια που
ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής και την επικαιροποίησή του (παρ. γ άρθρου
22 Ν. 4270/2014).
7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρα 66 και 67 του Ν. 4270/2014
και εντολές που αφορούν ανάληψη δαπανών σταθερών,
διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, εγκρίσεων κατανο−
μών χρηματοδοτήσεων, προμηθειών, υπηρεσιών ή έρ−
γων του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή οποιασδήποτε άλλης
πηγής, καθώς και κάθε σχετικό με τα θέματα έγγρα−
φο ή απόφαση για ποσό μέχρι τέσσερα εκατομμύρια
(4.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
8. Την κατάρτιση και υπογραφή προκηρύξεων κάθε
είδους δημοσίων διαγωνισμών για προμήθειες, έργα
ή υπηρεσίες, τις αποφάσεις για διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού, για την υπογραφή συμβάσεων προμηθει−
ών αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων, με
διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση ή ηλεκτρονικό πλειστη−
ριασμό ή με Συμφωνία − Πλαίσιο, τα οποία χρηματοδο−
τούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, για ποσό από
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ μέχρι τέσσερα
εκατομμύρια (4.000.00) ευρώ, αποστολή περίληψης αυ−
τών για δημοσίευση και γνωστοποίηση όπου απαιτείται,
αποφάσεις επί ενστάσεων, προσφυγών, κατακύρωσης
και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων της κατά
τα ανωτέρω επιλεχθείσας διαδικασίας μέχρι και την
υπογραφή της σύμβασης και εκτέλεση αυτής, έκδοσης
χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε σχετικό με τα
θέματα έγγραφο.
9. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης: 1) Επιτροπών
για τη διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασι−
ών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του δημοσίου
τομέα α) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγω−
νισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, β) αξιο−
λόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.δ. 118/2007
και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997
και 2) τριμελούς επιτροπής παραλαβής (άρθρο 38
Π.δ. 118/2007).
10. Τις πράξεις κατάρτισης, υποβολής, διαχείρισης και
εφαρμογής προγραμμάτων προς τους εθνικούς, ευρω−
παϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και προς τους
πάσης φύσεως χρηματοδοτικούς φορείς, κρατικούς ή
μη, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών −
συμβάσεων, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται
νομοθετική κύρωση (άρθρο 131 Ν. 4270/2014).
11. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη
νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών (άρθρα 110
και 152 Ν. 4270/2014).
12. Την εισήγηση και υποβολή προτάσεων για την
κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού δημο−
σίων επενδύσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, την ευθύνη
χρηματοοικονομικής υποστήριξης της υλοποίησης των
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έργων που εντάσσονται σε αυτήν, καθώς και την παρα−
κολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των
δημοσίων επενδύσεων.
13. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Τμημάτων
Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Οικονο−
μικού και Συντονισμού, με σκοπό την υλοποίηση των
προγραμμάτων στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής
και την εύρυθμη λειτουργία τους.
14. Την αλληλογραφία με την Υπεύθυνη Αρχή (Επιτε−
λική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών), καθώς και τη
διαβίβαση των εγκεκριμένων εκθέσεων υλοποίησης και
ενδιάμεσης αξιολόγησης των Πολυετών Προγραμμάτων
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, καθώς και των
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνι−
κών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
15. Τις πράξεις με τις οποίες εξειδικεύονται τα πολυετή
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
καθώς και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά ή
εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και τις προτάσεις
αναθεώρησης τους.
16. Τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων των Πολυετών
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
καθώς και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρω−
παϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις
οποίες η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί ως Εντεταλμένη
Αρχή κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Μονάδας.
17. Τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων/
αιτήσεων χρηματοδότησης, τα έγγραφα απόρριψης
ένταξης, τις αποφάσεις ένταξης ή τροποποίησης και
ανάκλησης ένταξης πράξεων στα πολυετή προγράμμα−
τα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, καθώς και
των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή
εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις οποίες
η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί ως Εντεταλμένη Αρχή.
18. Τα έγγραφα και τα απαιτούμενα στοιχειά και δι−
καιολογητικά για την ένταξη πράξεων στα πολυετή
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
καθώς και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή
εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα όπου η Υπηρεσία
Ασύλου ορίζεται ως Δικαιούχος.
19. Την παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης στα στάδια
εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων των δικαιούχων για
τα οποία η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί ως Εντεταλ−
μένη Αρχή.
20. Την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης πράξεων
για τα έργα για τα οποία η Υπηρεσία Ασύλου έχει ορι−
στεί ως Εντεταλμένη Αρχή.
21. Τις προτάσεις για τα ετήσια προγράμματα ενερ−
γειών τεχνικής υποστήριξης και την υποβολή τους προς
ενημέρωση − έγκριση, αν και εφόσον απαιτείται, στην
Υπεύθυνη Αρχή «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών» καθώς και τα θέματα εφαρμογής του
Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α΄), όπως ισχύει.
22. Τις αποφάσεις για τη διενέργεια των διαδικασιών
ανάθεσης προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών
για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής υποστήριξης
της Υπηρεσίας Ασύλου, τις αποφάσεις συγκρότησης
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Επιτροπών, ομάδων εργασίας, ορισμού εμπειρογνω−
μόνων/αξιολογητών, τις αποφάσεις κατακύρωσης ή
ανάθεσης, τις αντίστοιχες συμβάσεις στο πλαίσιο των
ενεργειών αυτών καθώς και τις τροποποιήσεις των πρά−
ξεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 4/2002,
όπως ισχύει.
23. Τις αναφορές για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίσης των πολυετών προγραμ−
μάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα−
ξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, καθώς
και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή
εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Επιτροπές
Παρακολούθησης που συμμετέχει.
24. Τα έγγραφα προς τους φορείς υλοποίησης
πράξεων των πολυετών προγραμμάτων του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−20, καθώς και λοιπών συγχρημα−
τοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών
προγραμμάτων για τις οποίες η Υπηρεσία Ασύλου έχει
οριστεί Εντεταλμένη Αρχή σχετικά με τη λήψη κατάλ−
ληλων μέτρων για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων
των αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
25. Τις απαντήσεις σε πορίσματα ελέγχου φορέων των
εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών
αρμόδιων φορέων.
26. Τις αποφάσεις για την εφαρμογή από τους Δικαι−
ούχους και Αναδόχους των πορισμάτων ελέγχου των
ελεγκτικών φορέων για τις πράξεις των πολυετών των
πολυετών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετα−
νάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο
2014−20, καθώς λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρω−
παϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις
οποίες η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί ως Εντεταλμένη
Αρχή ή Δικαιούχος.
27. Τις εισηγήσεις προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμό−
διο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής) για έκδοση
αποφάσεων ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών.
28. Τα έγγραφα που αφορούν στη λήψη διορθωτικών
μέτρων προς τος Δικαιούχους κατόπιν επιτόπιας επαλή−
θευσης από την Υπηρεσία Ασύλου ή πορισμάτων άλλων
αρμόδιων ελεγκτικών φορέων.
29. Τα έγγραφα έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού
επιτόπιων επαληθεύσεων και αναθεώρησης του και τις
αποφάσεις ορισμού οργάνων επιτόπιων επαληθεύσεων.
30. Την έγκριση των εκθέσεων των διοικητικών ή επι−
τόποιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Υπηρεσία Ασύ−
λου για κύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή
δημόσιας συνεισφοράς πράξης ή της χρηματοδότησης
πράξης από τα πολυετή προγράμματα στα οποία έχει
ενταχθεί η περικοπή δαπανών/δημοσιονομική διόρθω−
ση ή ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή
αναστολή χρηματοδότησης πράξης.
31. Τις αποφάσεις μετά την υποβολή αντιρρήσεων των
ελεγχόμενων φορέων, τις διαπιστωτικές πράξεις και τις
αποφάσεις οριστικοποίησης της απόφασης δημοσιονο−
μικής διόρθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΔΕ.
32. Την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου που αφο−
ρά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Υπεύθυνη Αρχή των πολυετών προγραμμάτων του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την
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προγραμματική περίοδο 2014−20, καθώς και λοιπών συγ−
χρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων, και την Αρχή Ελέγχου.
33. Την αποστολή για διαβούλευση σχεδίων διαγω−
νισμών.
34. Τα έγγραφα που αφορούν την υποστήριξη της
αποστολής και των εργασιών της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης των πολυετών προγραμμάτων του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−20, καθώς και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνι−
κών επιχειρησιακών προγραμμάτων και την παροχή σε
αυτές των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών.
35. Τα έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση του εγ−
γράφου εξειδίκευσης προγραμματισμού των πολυετών
προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−20,
καθώς και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊ−
κών ή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις
προσαρμογές του, την επεξεργασία και εισήγηση των
κριτηρίων ένταξης ράξεων στους άξονες προτεραιό−
τητας και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου
πληρότητας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προτά−
σεων για ένταξη στο πολυετές πρόγραμμα του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−20, καθώς και λοιπών συγχρημα−
τοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρησια−
κών προγραμμάτων για τις κατηγορίες πράξεων για τις
οποίες η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί Εντεταλμένη
Αρχή ή της έχουν εκχωρηθεί τέτοιες αρμοδιότητες.
36. Τα έγγραφα που αφορούν την επεξεργασία των
προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδό−
τησης από το το πολυετές πρόγραμμα και το συντονι−
σμό της παροχής πληροφοριών προς τους Δυνητικούς
Δικαιούχους για υποβολή προτάσεων σχετικά με τις
κατηγορίες πράξεων για τις οποίες η Υπηρεσία Ασύλου
έχει οριστεί Εντεταλμένος Φορέας ή της έχουν εκχω−
ρηθεί τέτοιες αρμοδιότητες.
37. Την υπογραφή της έγκρισης της παρ 3β του άρ−
θρου 12 του Ν. 2731/1999 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του Ν. 4151/2013 και την παρ. 1 του άρθρου 76
του Ν. 4170/2013.
Άρθρο 2
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο ή Αναπλ. Προϊστά−
μενο του Τμήματος Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου
την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
1. Τα έγγραφα που απευθύνονται προς το Γενικό Λο−
γιστήριο του Κράτους για αυξομείωση προβλέψεων
θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών.
2. Την κατάρτιση και υπογραφή προκηρύξεων κάθε
είδους δημοσίων διαγωνισμών για προμήθειες, έργα
ή υπηρεσίες, τις αποφάσεις για διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού και την υπογραφή συμβάσεων προμηθει−
ών αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων, με
απευθείας ανάθεση, διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση ή
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή με Συμφωνία − Πλαίσιο,
τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπο−
λογισμό, για ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, αποστολή περίληψης αυτών για δημοσί−
ευση και γνωστοποίηση όπου απαιτείται, αποφάσεις

επί ενστάσεων, προσφυγών, κατακύρωσης και εν γένει
όλων των διοικητικών πράξεων της κατά τα ανωτέρω
επιλεχθείσας διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή της
σύμβασης και εκτέλεση αυτής, έκδοσης χρηματικών
ενταλμάτων, καθώς και κάθε σχετικό με τα θέματα έγ−
γραφο.
3. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν
την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.
4. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν
τα στοιχεία του Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
5. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν
τα στοιχεία προς την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που
αφορούν ζητήματα προϋπολογισμού.
6. Την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν τις
μεταφορές των πιστώσεων μισθοδοσίας, τα εκκαθα−
ριστικά σημειώματα, τις βεβαιώσεις αποδοχών, τις κα−
ταστάσεις κρατήσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας
Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, καθώς επίσης και
όλα τα έγγραφα που απευθύνονται στα ασφαλιστικά
ταμεία και αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύ−
λου και της Αρχής Προσφυγών.
7. Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου
με τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν συμβάσεις
προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων
έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερ−
βαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00)
ευρώ, προς έλεγχο νομιμότητας αυτών (παρ. 1 του άρ−
θρου 35 του Ν. 4129/2013, όπως συμπληρώθηκε με την
περ. 1 της υποπαρ. Γ1 του Ν. 4254/2014).
8. Την υπογραφή εγγράφων για τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της σχε−
τικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
9. Την υπογραφή όλων των εγγράφων προς την Υπη−
ρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) διαβιβαστικών
και καταστάσεων.
10. Τον έλεγχο και τα έγγραφα που αφορούν την
κοινοποίση των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και
των οριστικών αποφάσεων επί των αντιρρήσεων, των
απφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης, καθώς και των
αποφάσεων ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών προς τους ελεγχόμενους φορείς και προς άλ−
λους αρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, καθώς και την
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επαληθεύσεων
και ελέγχων.
Άρθρο 3
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο ή Αναπλ. Προϊστά−
μενο του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προ−
γραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου την άσκηση των
κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
1. Την κατάρτιση και υπογραφή προκηρύξεων κάθε
είδους δημοσίων διαγωνισμών, για προμήθειες, έργα
ή υπηρεσίες, τις αποφάσεις για διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού και την υπογραφή συμβάσεων προμηθει−
ών αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων με
απευθείας ανάθεση, διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση ή
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή με Συμφωνία − Πλαίσιο, τα
οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από
προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 ή
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από λοιπά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή εθνικά
επιχειρησιακά προγράμματα και για ποσό μέχρι το
όριο των προγραμμάτων, αποστολή περίληψης αυτών
για δημοσίευση και γνωστοποίηση, όπου απαιτείται,
αποφάσεις επί ενστάσεων, προσφυγών, κατακύρωσης
και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων της κατά
τα ανωτέρω επιλεγείσας διαδικασίας μέχρι και την
υπογραφή της σύμβασης και εκτέλεση αυτής, έκδοσης
χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε σχετικό με τα
θέματα έγγραφο.
2. Την υπογραφή των αιτημάτων χρηματοδότησης −
Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) για
την ένταξη τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.),
σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα των Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης καθώς και σε κάθε είδους
διεθνών, ευρωπαϊκών ή διμερών προγραμμάτων και τη
συγχρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή
άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους πόρους
(άρθρο 7 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει).
3. Τις προκηρύξεις στους υποψηφίους Αναδόχους
πράξεων των πολυετών προγραμμάτων του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−20, καθώς και λοιπών συγχρημα−
τοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών
προγραμμάτων για τις οποίες η Υπηρεσία Ασυλου έχει
οριστεί Δικαιούχος.
4. Τη σύνταξη αποφάσεων και κάθε είδους πράξεων
που απαιτούνται για την εκτέλεση προμηθειών κάθε
είδους υλικού και για την παροχή υπηρεσιών από τις
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή ειδικών λο−
γαριασμών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας
Ασύλου, πλην των πράξεων κύρωσης των πρακτικών
τακτικών διαγωνισμών.
5. Τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήσεις που τίθενται
από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Μόνιμης Ελ−
ληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς
και άλλων Διεθνών Οργανισμών που αφορούν θέματα
για τα οποία ήδη έχουν δοθεί λύσεις.
6. Την υπογραφή εγγράφων που συντάσσονται προς
απάντηση αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών ή παρα−
πόνων υπαλλήλων ή τη διαβίβαση τους στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
7. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού−
μενα στο αρχείο πρωτότυπα εμππιστευτικά έγγραφα
και την επικύρωση τους.
8. Τη θέση στο αρχείο εγγράφων και υποθέσεων.
9. Την αλληλογραφία με άλλα Υπουργεία και λοιπούς
φορείς, υπηρεσίες και επιτροπές για θέματα αρμοδιότη−
τας της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και την παρακολού−
θηση της προόδου των δράσεων των προγραμμάτων
της Υπηρεσίας Ασύλου.
10. Τα έγγραφα που αφορούν την επεξεργασία των
προκηρύξεων για υποβολή προτάσεων από αναδόχους
πράξεων για τις οποίες η Υπηρεσία Ασύλου είναι δι−
καιούχος.
11. Τα έγγραφα που αφορούν την εισήγηση για την
έκδοση αποφάσεων ένταξης των πράξεων στο πολυετές
πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, καθώς και λοι−
πών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών
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επιχειρησιακών και τη γνωστοποίηση προς τους αρμό−
διους φορείς για τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης τροποποιή−
σεων αυτής σχετικά με τις κατηγορίες πράξεων για τις
οποίες η Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί Εντεταλμένη
Αρχή ή της έχουν εκχωρηθεί τέτοιες αρμοδιότητες.
12. Τα έγγραφα που αφορούν τη σύνταξη των ετήσιων
και της τελικής έκθεσης υλοποίησης του πολυετούς
προγράμματος, τη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών
για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ίδιου
του πολυετούς προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίο−
δο 2014−2020, καθώς και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων
ή Ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών, την οργάνωση
και παρακολούθηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του
ίδιου πολυετούς προγράμματος όσον αφορά τα ζητή−
ματα αρμοδιότητας της και την επεξεργασία των προ−
τάσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής.
13. Τα έγγραφα που αφορούν τη μέριμνα για την κα−
τάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής
υποστήριξης της Εφαρμογής και για την εκτέλεση των
έργων τεχνικής υποστήριξης η των κατής Εφαρμογής
για τα οποία Δικαιούχος είναι η Υπηρεσία.
14. Τα έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση και υποβο−
λή στη Διευθύντρια του ετήσιου προγράμματος ενεργειών
για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στό−
χους με βάση το στρατηγικό προγραμματισμό της διά−
σκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
15. Την αποστολή για διαβούλευση σχεδίων διαγωνι−
σμών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων.
16. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν
την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο
διαγωνισμών που υλοποιούνται με προγράμματα.
17. Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου
με τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν συμβάσεις
προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων
έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερ−
βαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00)
ευρώ, προς έλεγχο νομιμότητας αυτών (παρ. 3 άρθρο
35 του Ν. 4129/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013).
18. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν δικαιολο−
γητικά πληρωμών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέ−
λος του ΠΔΕ (σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ.
46274/22.9.2014 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, ΦΕΚ Β΄ 2573).
19. Την υπογραφή όλων των εγγράφων προς την Υπη−
ρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) διαβιβαστικών
και καταστάσεων για δαπάνες που χρηματοδοτούνται
από προγράμματα
Άρθρο 4
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο ή Αναπλ. Προϊστά−
μενο του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου
την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
Τα έγγραφα που αφορούν το συντονισμό της διαδι−
κασίας παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του
πολυετούς προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετα−
νάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, καθώς και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή
ευρωπαϊκών ή εθνικών επιχειρησιακών και την επεξερ−
γασία προτάσεων αναθεώρησης τους.
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
με αριθμ. πρωτ. 10049/15 (Β΄2022) απόφαση του Αναπλ.
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ι. Μουζάλα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. 6027/144841
(2)
‘Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυ−
μοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/
5.3.2015 ΥΑ (Β΄ 446) «Καθορισμός λεπτομερειών χορή−
γησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των
πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε
εκτέλεση του άρθρου 52, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 του Συμβουλίου».
β) των άρθρων 2 και 8 της με αριθμ. 4653/106862/2.10.2015
YA (B΄2157) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συν−
δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που
οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου
52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου»,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 5744/135705/7−12−2015
(B΄2702) όμοια απόφαση.
γ) της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ε) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/22−2−2015) «Εθνικές επιλογές,
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε−
σων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
1307/2013 και του Κανονισμού(ΕΚ)1306 /2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).
β) Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων
….Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ) Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.
δ) το Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 8 της
4653/106862/2.10.15 υπουργική απόφαση όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές
επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών, προκειμένου
να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης
ενίσχυσης χυμοποίησης πορτοκαλιών για την περίοδο
μεταποίησης έτους 2016.
α.α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

1

ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ

ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε

2

ΑΣΕΕ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
«ΛΑΚΩΝΙΑ»

«ΛΑΚΩΝΙΑ»

3

ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ−
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ

ΑΦΟΙ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ−
ΛΟΥ Α.Ε.

4

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ
ΑΒΕΕ

ΛΕΡΝΑ−ΜΑΤΡΑ−
ΓΚΟΣ ΑΒΕΕ

5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ
Α.Ε.

ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.

6

ΒΙΟΦΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ
ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΦΡΕΣ Α.Ε.

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ
ΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

8

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ−ΡΕΑ

Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙ−
ΔΑΣ−ΡΕΑ

9

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ
ΚΗΠΟΙ Α.Ε.

10

11

ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΧΥΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
ALBERTA ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ

ALBERTA Α.Ε.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02028642812150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

