
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΓΔΒΜΝΓ, στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ. 42968/ 
9-6-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νη-
σιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για 
μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Πα-
θολογίας και της Χειρουργικής» (ΦΕΚ 1776 Β).

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/ 5-2-2016 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασί-
ας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

4 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2556/Β΄/
20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχα-
ρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

5 Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο 
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, μίας 
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 123704/Κ1 (1)
 Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΓΔΒΜΝΓ, στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τα άρθρα 13 επ. του Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α') 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις.»

2. Τα άρθρα 159-162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 26 Α'), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 
51 Α') « Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - 
Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α') 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»

7. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

8. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α').

9. Το Π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων....».

10. Το Π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αριθμ. 500/5-4-2011 διαπιστωτική υπουρ-
γική πράξη «Μεταφορά υπαλλήλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 
στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης».

12. Την υπ’ αριθμ. 11388/9-10-2013 υπουργική από-
φαση «Υποχρεωτική μετάταξη εβδομήντα ενός (71) 
εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στα Δ.Ι.Ε.Κ. σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 82 
του Ν. 4172/2013».

13. Την υπ’ αριθμ. K1/91541/10-6-2015 υπουργική από-
όφαση «Σύσταση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα και 
ένταξη των προερχομένων από διαθεσιμότητα εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τις Διευθύνσεις 
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Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 26 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ. Α'/17-9-2013)».

14. Την υπ’ αριθμ. 174480/Φ1/27-10-2014 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτη-
ση Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

15. Την ανάγκη κατ' εξαίρεσης σύστασης- συγκρότη-
σης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφερειακών Υπηρεσι-
ών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με αρμοδιότητα το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσω-
πικό των περιφερειακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α) τα κάθε είδους 
μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα 
(συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπο-
νται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται 
και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων 
Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωρια-
κή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε, πενταμελές Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στις περιφερειακές δομές της 
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα 
θέματα που αφορούν στην επιλογή Προϊσταμένων ως 
ακολούθως:

α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊστάμενου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρά του.

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α' βαθμό, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε-
τούν στην έδρα του.

2. Ο αριθμός των μελών του Υ.Σ., που θα ορισθούν από 
κάθε φύλο θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με 
το 1/3 του συνόλου των μελών του, εφόσον υπηρετεί 
επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμι-
μες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται 
είναι περισσότερα από ένα (1).

3. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ή 
Προϊστάμενος Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ' με αναπληρωτή 
υπάλληλο του ιδίου βαθμού.

5. Η λειτουργία του Υ.Σ., διέπεται συμπληρωματικά από 
τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών 
οργάνων διοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.57869 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ. 42968/ 

9-6-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νη-

σιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για 

μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Πα-

θολογίας και της Χειρουργικής» (ΦΕΚ 1776 Β).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 

«Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοση-
λευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 Α), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α).

δ. Του Π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως προβλημα-
τικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών 
ειδικοτήτων, διάκριση τους σε κατηγορίες και θέσπιση 
κινήτρων ιατρών» (ΦΕΚ 73 Α).

ε. Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).

στ. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 137 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Υπουργείου Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β).

3. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ.9106/5-2-2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης 
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ει-
δικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

4. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ. 42968/9-6-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προ-
βληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή 
αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της 
Παθολογίας και της Χειρουργικής» (ΦΕΚ 1776 Β).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στα νοσοκομεία της 5ης και της 6ης Δ.Υ.Πε που πε-
ριλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ. 42968/9-6-
2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Νοσοκομείων 
άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για 
την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές 
ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» (ΦΕΚ 
1776 Β) προστίθενται αντίστοιχα το Γενικό Νοσοκομείο 
Καρπενησίου και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ57868 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/ 5-2-2016 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασί-

ας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 123/75 «Περί ρυθ-

μίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουρ-
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 172).

β. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Βουλής, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 116 Α).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β).

3. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ 9106 /5-2-2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης 
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ει-
δικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 της 
υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 9106/5-2-2016 (ΦΕΚ 314 Α) υπουρ-
γικής απόφασης προστίθεται υποπαράγραφος ως εξής: 

«2α. Εξαιρούνται και παραμένουν σε ισχύ οι αιτήσεις 
των ιατρών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο παρόν άρθρο, στην περίπτωση που ο ενδι-
αφερόμενος υποχρεούται αποδεδειγμένα να καταταγεί 
για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και δεν 

έχει αναβολή ισόχρονη με τον χρόνο ειδίκευσης. Στην 
περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος ιατρός, με την παρα-
λαβή της απόφασης τοποθέτησής του από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για το πρώτο στάδιο 
της ειδίκευσής του (για τις ειδικότητες που η τοποθέτη-
ση σ' αυτές δεν είναι ενιαία) ή για την έναρξη άσκησης 
σε ειδικότητα που η τοποθέτηση σ' αυτήν είναι ενιαία, 
δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του συνοδευόμενη από 
βεβαίωση της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας για 
τον χρόνο κατάταξης του και τον απαιτούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, την ανάκληση 
του διορισμού του μέχρι την ολοκλήρωση της στρατι-
ωτικής του θητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. 5493 (4)
    3η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 12805/11-9-2012 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2556/Β΄/

20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολο-

κληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχα-

ρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69, παρ. 2 του Ν. 4314/2014 «Α) Για 

τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 δια-
τάξεις» (Α' 265).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4235/2014 «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 78).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98).
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δ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.......».

ε) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) σχετικά με 
το διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ης 

Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277, 21.10.2005, σ. 1).

β) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δε-
κεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ. 15). 

γ) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ 
L 347, 20/12.2013, σ. 320). δ) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ-
ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L. 347, 20.12.2013, 
σ. 487). 

ε) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549). στ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ. 608).

ζ) (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17π? Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 
τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στή-
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους 
και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίη-

ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το 
έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865).

η) Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση που καταργεί τον Καν. (ΕΚ) 
1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

θ) Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της 
Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

ι) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

ια) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρ-
φωση (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 69).

3. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι-
σμού 2007-2013 (CC1 No 2007GR06RPO001), την αριθ. 
C(2012) 3475 final/23-5-2012 Εκτελεστική Απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προγράμμα-
τος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 και την τροποποίηση της 
αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυ-
ξης και το αριθ. Ref. Ares(2012) 677150/7-6-2012 έγγρα-
φο της Επιτροπής για την αποδοχή της προτεινόμενης 
τροποποίησης του προγράμματος.

4. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 9170/11-12-2015 Εκτελεστι-
κή Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προ-
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CCI 2014GR06RDNP001).
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6. Την υπ’ αριθμ. 3379/19-4-2016 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «Απόφαση καθορισμού 
συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 
2007 - 2013 στο Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΑΔΑ: 
67ΠΧ4653ΠΓ-ΒΧΙ).

7. Την υπ' αριθμ. 12805/11-9-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλ-
λοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) 
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγω-
γή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3044/6-2-2014 (ΦΕΚ 
321/Β΄/12-2-2014) και υπ' αριθμ. 19527/1-10-2014 (ΦΕΚ 
2713/B΄/10-10-2014) κοινή υπουργική απόφαση.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής 
που προκαλείται με την αριθ. 1014/72578/24-06-2016 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή 
ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργο-
περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 
«Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2016» (Β' 1929).

9. Την υπ’ αριθμ. 1521/29-6-2016 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

10. Την υπ’ αριθμ. 89845/24-6-2016 σύμφωνη γνώμη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 
12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-
ων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Γεωργοπε-
ριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) 
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή 
σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3044/6-2-2014 (ΦΕΚ 
321/Β΄/12-2-2014) και υπ' αριθμ. 19527/1-10-2014 (ΦΕΚ 
2713/B΄/10-10-2014) κοινή υπουργική απόφαση και 
ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο Άρθρο 5, σημείο Β, η παράγραφος 6 αντικαθίστα-

ται ως ακολούθως:
«Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Περι-

βαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) κάθε έτους εφαρμογής. 
Απαγορεύεται η αντικατάσταση αγροτεμαχίων του εγκε-
κριμένου ΕΣΠΔ κάθε έτους εφαρμογής».

Άρθρο 2
Στο Άρθρο 15, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:
«Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τρο-

ποποίησης της σύμβασης στο Φ.Υ.».

Άρθρο 3
Στο Άρθρο 19, η παράγραφος 2, σημείο ζ της υπ' αριθμ. 

12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) κοινή υπουρ-

γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12, 
σημείο Β της υπ' αριθμ. 3044/6-2-2014 (ΦΕΚ 321/Β΄/
12-2-2014) κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφό-
σον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων που 
καλύπτονται από τη σύμβαση και στις οποίες τηρούνται οι 
δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και:

• η ασυμφωνία της γεω-αναφοράς των αγροτεμαχίων 
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο

• η μη ύπαρξη παραστατικών νόμιμης κατοχής των 
αγροτεμαχίων».

Άρθρο 4
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 12805/11-9-2012 

(ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3044/6-2-2014 
(ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014) και υπ' αριθμ. 19527/1-10-2014 
(ΦΕΚ 2713/Β΄/10-10-2014) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

        Αριθμ. 18780 (5)
Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο 
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, 
μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του 

Ν. 2817/2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 και την πρυτανική πράξη 
αριθμ. 3146/30-9-2003 (ΦΕΚ 1645/Β/7-11-2003).

2) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συ-
νεδρία αριθμ. 1450/154/21-07-2016) εξουσιοδοτημέ-
νο από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (συνεδρία αριθμ. 
907/13-7-2006, Πρυτανική Πράξη αριθμ. 18117/27-7-
2006, ΦΕΚ 1144/Β/24-8-2006 και συν. αριθμ. 986/13-7-
2012) και 1031/40/16-06-2016, και

3) Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση μετα-
φοράς θέσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο 
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος μία (1) θέση 
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 27 Ιουλίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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