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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/
Β/22−07−09) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρει−
ες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ
1209/19.06.09) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων “Προώθηση οίνων σε αγορές τρί−
των χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008
του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής”». ..
1
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 1323.102/
02/2009 απόφασης «Καθορισμός Πάγιων προκα−
ταβολών Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων» (ΦΕΚ
868 Β΄), όπως ισχύει. .................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2882/68081
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/
Β/22−07−09) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρει−
ες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ
1209/19.06.09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων “Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών
στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου
και 555/2008 της Επιτροπής”».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280),
β) των Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 555/2008
της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοι−
νικής αγοράς, όπως ισχύουν,
γ) της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−
06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων “Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου
και 555/2008 της Επιτροπής”»,
δ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α98),
ε) του π.δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α/17−05−2012) «Διορισμός
Υπουργών».
2. της υπ’ αριθμ. 1730/43642/09−04−2012 εγκυκλίου του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών περιόδου 2012−2013».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την με αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/
Β/22−07−09) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρ−
μογής της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19.06.09)
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Προώθηση οί−
νων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ)
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής”»,
ως κάτωθι:
1. Το άρθρο 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Υποβολή των Προγραμμάτων
1. α) Τα προγράμματα υποβάλλονται στo Τμήμα Οίνου
και Αλκοολούχων Ποτών, της Διεύθυνσης Μεταποίησης,
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου. Οι αιτήσεις υπο−
βάλλονται μέχρι την 25 Μαΐου κάθε έτους.
β) Οι αιτήσεις ανανέωσης των προγραμμάτων υπο−
βάλλονται μέχρι την 25 Μαΐου του έτους κατά το οποίο
λήγει το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα.
2. 1. Κατά την υποβολή των προγραμμάτων, ο αιτών
οφείλει:
α) Να τηρεί την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για
τα σχετικά προϊόντα.
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β) Να υποβάλλει το πρόγραμμα εμπρόθεσμα, σε 2
αντίτυπα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε 2 CD),
σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.
γ) Να αποδείξει την επιλεξιμότητα του προγράμμα−
τος όσον αφορά το προϊόν και τις διαλαμβανόμενες
ενέργειες.
δ) Να συμπεριλάβει στο φάκελο του προγράμματος
σύντομη περίληψη αυτού (μέχρι 500 λέξεις) στην Αγ−
γλική γλώσσα.
ε) Σε περίπτωση που έχει γίνει επιλογή εκτελεστικού
οργανισμού να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(δημοσίευση διαγωνισμού, γνωστοποίηση τρόπου επι−
λογής, προσφορές, πρακτικό επιλογής) ή σε αρνητική
περίπτωση, αναφορά για τη διαδικασία και χρόνο επι−
λογής τους.
στ) Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την οικο−
νομική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, καθώς και ότι
δεν χρηματοδοτείται από άλλα συναφή κοινοτικά προ−
γράμματα.
ζ) Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την εξαγω−
γική δραστηριότητα και το εμπορικό δίκτυο όπου θα
αναφέρονται:
αα) οι ποσότητες οίνων, που εξάγονται σε εκατόλι−
τρα,
ββ) οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στις διάφορες περι−
οχές,
γγ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκείται εξα−
γωγική δραστηριότητα.
η) Να αποδεικνύει τη συνάφεια της υποβαλλόμενης
πρότασης με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπε−
λοοινικού Τομέα.
θ) Σε περίπτωση υποβολής προγράμματος από ενώ−
σεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή από ομάδα επιχει−
ρήσεων, υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο
πρέπει να ορίζονται τα εξής:
αα) ο εκπρόσωπος της ομάδας ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος ένα−
ντι της αρμόδιας αρχής και ο οποίος θα ορίζεται ως
συντονιστής,
ββ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα εκδί−
δονται τα φορολογικά στοιχεία,
γγ) το ποσοστό συμμετοχής όλων των συμβαλλόμε−
νων στις δαπάνες του προγράμματος.
2.2. Κατά την υποβολή των αιτημάτων ανανέωσης, ο
αιτών οφείλει:
α) Να υποβάλει αίτηση ανανέωσης έως την 25η Μαΐ−
ου του έτους κατά το οποίο λήγει το ήδη εγκεκριμένο
πρόγραμμα, στη Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Πο−
τών, Αχαρνών 2, 101 76 και η οποία θα περιλαμβάνει:
i) Περιγραφή προγράμματος και των προτεινόμενων
δράσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα II της υπ’ αριθμ.
311496/13.07.09 (ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ii) Πίνακες συνολικού προϋπολογισμού, προϋπολογι−
σμού ανά χώρα και χρηματοδοτικού σχήματος σύμφωνα
με τα υποδείγματα ΙΙΙ, IV, V, της υπ’ αριθμ. 311496/13.07.09
(ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09) απόφασης του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Στην περίπτωση που ο αιτών επιλέξει να διατη−
ρήσει τον ήδη επιλεχθέντα εκτελεστικό οργανισμό, να
προσκομίσει νέα ή συμπληρωματική σύμβαση που να
καλύπτει το χρονικό διάστημα της ανανέωσης.

γ) Στην περίπτωση που δικαιούχος δεν είχε χρησιμο−
ποιήσει Εκτελεστικό Οργανισμό στο αρχικό του πρό−
γραμμα και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμ−
μα ανανέωσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της
αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ) Στην περίπτωση που η ανανέωση αφορά προ−
γράμματα που έχουν υποβληθεί από ένωση νομικών
ή φυσικών προσώπων ή από ομάδα επιχειρήσεων, να
υποβάλλεται νέο ιδιωτικό συμφωνητικό ή τροποποίη−
ση του ήδη υπάρχοντος ιδιωτικού συμφωνητικού, που
να καλύπτει το χρονικό διάστημα της ανανέωσης και
να ορίζονται τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2.1.θ) του
παρόντος άρθρου.»
2. Το άρθρο 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης
Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης
Α. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποι−
είται από την Επιτροπή της παρ. 1, του άρθρου 11 της
αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) ΚΥΑ, με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Κριτήρια επιλεξιμότητας
α) Τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για
τα σχετικά προϊόντα.
β) Ύπαρξη εγγυήσεων για την αποτελεσματικότητα
των αιτούντων όσον αφορά την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, την πρόσβασή τους στην απαιτούμενη
τεχνική ικανότητα καθώς και για τη διασφάλιση ότι το
κόστος του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις κανονικές
τιμές της αγοράς.
γ) Τα μηνύματα ενημέρωσης ή/και προώθησης που
περιλαμβάνονται στα προγράμματα να βασίζονται στις
εγγενείς ιδιότητες του οίνου και να είναι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία των τρίτων χωρών στις οποίες
στοχεύουν.
δ) Συνοχή των προτεινόμενων στρατηγικών με τους
καθορισθέντες στόχους.
2. Κριτήρια αξιολόγησης
α) Υποβολή από Δημόσιους Οργανισμούς (Public
Bodies) καθώς και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του
Αμπελοοινικού Τομέα.
β) Προγράμματα που καταδεικνύουν συνάφεια με το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπελοοινικού Τομέα.
γ) Υποβολή από Περιφερειακές Οργανώσεις του
κλάδου, ή από Οργανώσεις/Ομάδες που εκπροσωπούν
συλλογικές εμπορικές ονομασίες σε Προστατευόμενες
Ονομασίες Προέλευσης οίνων και Προστατευόμενες
Γεωγραφικές Ενδείξεις οίνων.
δ) Υποβολή από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώ−
πων ή από ομάδα επιχειρήσεων.
ε) Υποβολή από ατομικές επιχειρήσεις ιδιωτικές ή
συνεταιριστικές.
στ) Προγράμματα που αποτελούνται από περισσό−
τερες από μία φάσεις, με προτεραιότητα αυτών που
αποτελούνται από τρεις φάσεις.
ζ) Προτιμώνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει−
ρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης της 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής και συλλογικές εμπορικές ονομασίες.
η) Δυνατότητα διασφάλισης της επαρκούς διαθεσι−
μότητας προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από
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ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίη−
ση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την
εργασία προώθησης.
θ) Επαρκής διαθεσιμότητα πόρων και ύπαρξη εχεγγύ−
ων, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αποτελε−
σματικότερη εφαρμογή του μέτρου.
ι) Ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών.
κ) Υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα και ύπαρξη
ικανού εμπορικού δικτύου στις χώρες στόχους.
λ) Προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα προώθη−
σης οίνων.
μ) Προβλεπόμενη επίπτωση της υλοποίησής τους
όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης των σχετικών
προϊόντων.
ν) Αποτελέσματα έρευνας αγοράς προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ειδικοί περιορισμοί των συναλλαγών
με τρίτες χώρες.
ξ) Τεχνικές ικανότητες και εχέγγυα αποτελεσματικό−
τητας του προτεινόμενου Οργανισμού Εκτέλεσης.
Β. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ανανέωσης πραγματο−
ποιείται από το Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών,
της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτι−
κού Ελέγχου, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων που χο−
ρηγήθηκαν για την εφαρμογή του προγράμματος.
2. Το ύψος των εξαγωγών που έχουν επιτευχθεί κατά
την χρονική περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.
3. Την ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων.»
3. Οι παρ. 1 και 2, του άρθρου 7, αντικαθίστανται ως
εξής:
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«1. Υποβολή προγραμμάτων έως 25 Μαΐου κάθε έτους
και αιτήσεων ανανέωσης έως 25 Μαΐου του έτους κατά
το οποίο λήγει το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα.
2. Αξιολόγηση προγραμμάτων, από την επιτροπή αξιο−
λόγησης της παρ. 1, του άρθρου 11 της αριθμ. 302157/10−
06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) ΚΥΑ καθώς και αξιολόγηση
των αιτήσεων ανανέωσης από το Τμήμα Οίνου και Αλ−
κοολούχων Ποτών, της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυ−
ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου.»
4. Το άρθρο 10, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Μεταβολές δαπανών
Γίνονται αποδεκτές μεταβολές στην κατανομή των
δαπανών εντός του ορίου του 25%, για κάθε θέση του
πίνακα του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται
στις δράσεις του προγράμματος για κάθε έτος, καθώς
και μεταβολές δαπανών εντός των ίδιων δράσεων, όπως
αυτές αναγράφονται στην πρόταση του αντισυμβαλλό−
μενου, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και επισυνάπτεται
στη σύμβασή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των
ανωτάτων ποσών του πίνακα του συνολικού προϋπο−
λογισμού του προγράμματος, ανά έτος.»
5. Στο άρθρο 12, προστίθενται δύο υποδείγματα ως
κατωτέρω:
α) υπόδειγμα ΙΑ, που αφορά στην αίτηση για την ανα−
νέωση των προγραμμάτων.
β) υπόδειγμα ΧΙΙ, που αφορά στο Φύλλο Ελέγχου Φυ−
σικού Αντικειμένου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
μαζί με το Φυσικό Αντικείμενο των δικαιούχων.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǹ
ǹǿȉǾȈǾ ǹȃǹȃǼȍȈǾȈ – ǻǾȁȍȈǾ
ȆȇȅȍĬǾȈǾ ȅǿȃȍȃ ȈǼ ǹīȅȇǼȈ ȉȇǿȉȍȃ ȋȍȇȍȃ
ȆȇȅȈ: ǻ/ȃȈǾ Ȃ.ȉ. & Ȇ.Ǽ. ȉȂǾȂǹ:
ȅǿȃȅȊ Ȁǹǿ ǹȁȀȅȅȁȅȊȋȍȃ Ȇȅȉȍȃ
ǹȋǹȇȃȍȃ 2, 101 76 ǹĬǾȃǹ
ǹǿȉȍȃ: ……………………………………………………………………………….
ȅȃȅȂ/Ȃȅ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:………………………………………….
ǻ/ȃȈǾ:………………………………………………………………………………….
ȉǾȁ., ĭǹȄ, e-mail:…………………………………………………………………….
ȆȇȅȎȅȃ: ……………………………………………………………………………….
(ȆȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȘ ȅȞȠȝĮıȓĮ ȆȡȠȑȜİȣıȘȢ, ȆȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȘ īİȦȖȡĮĳȚțȒ ǲȞįİȚȟȘ)
ȋȍȇǼȈ Ȉȉȅȋȅǿ:……………………………………………………………………...
ȋȍȇǼȈ Ȉȉȅȋȅǿ ȆȇȅǾīȅȊȂǼȃǾȈ 3ǼȉǿǹȈ: ………………………………………
ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ: ȃǹǿ/ȅȋǿ
ǼʌȚʌȜȑȠȞ įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ:
- ĲȘȡȫ ĲȚȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ,
- įİȞ ȜĮȝȕȐȞȦ țȠȚȞȠĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ȖȚĮ ıȣȞĮĳİȓȢ įȡȐıİȚȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ țȠȚȞȠĲȚțȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ
- ȑȤȦ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıȦ ĲȘȞ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țĮșǯ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ.
- șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȖțȡȚıȒȢ ȝȠȣ, ıȪȝȕĮıȘ ȝİ ĲȠȞ İțĲİȜİıĲȚțȩ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ (İĳȩıȠȞ ȣʌȒȡȤİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ĲȡȚİĲȓĮ țĮȚ
ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮĲȐ ĲȠ ȑĲȠȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ)
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ıĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȦ:
- ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȝȐįĮȢ, ĲȠ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȚįȚȦĲȚțȩ ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȩ,
- ĲĮ ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮ ǿǿ, ǿǿǿ, IV țĮȚ V.
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ …………………
ȅ ȃȩȝȚȝȠȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ - ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȋǿǿ
ĭȊȁȁȅ ǼȁǼīȋȅȊ ĭȊȈǿȀȅȊ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅȊ
ǹ/ǹ

ǻȇǹȈǼǿȈ

ĭȊȈǿȀȅ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ
1. ĭȦĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣȜȚțȠ

1

ǼȀĬǼȈǼǿȈ

Į) ǵȞȠȝĮ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȕ) ȆİȡȓʌĲİȡȠ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

Ț) ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȚȚ) ǼʌȚıȒȝĮȞıȘ ȠȓȞȦȞ ȆȅȆ-ȆīǼ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȚȚȚ) ȉȠ ıȒȝĮ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. & ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȠ įȚȠȡȖĮȞȦĲȒ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

Ț) ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȚȚ) ǼʌȚıȒȝĮȞıȘ ȠȓȞȦȞ ȆȅȆ-ȆīǼ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȚȚȚ) ȉȠ ıȒȝĮ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. & ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ȖȚĮ ĲȘ
įȚȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ȖİȣıȚȖȞȦıȓĮȢ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

1. ĭȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȦȞ ıȣȞįĮȚĲȘȝȩȞȦȞ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ȁȓıĲĮ ȝİ ĲĮ ȠȞȩȝĮĲĮ ĲȦȞ ıȣȞįĮȚĲȘȝȩȞȦȞ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

1. ĭȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚıțȑȥİȚȢ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ȁȓıĲĮ ȝİ ĲĮ ȠȞȩȝĮĲĮ ĲȦȞ İʌȚıțİʌĲȫȞ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȆȡȦĲȩĲȣʌȠ ȑȞĲȣʌȠ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

1. ȀĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ site

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ (ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ȑȤİȚ
ıĲĮȝĮĲȒıİȚ ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ĲȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ, ĲȠȞ ǹȣȖȠȣıĲȠ)

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ǻȚĮĳȘȝȚıĲȚțȩ ıʌȠĲ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

1.ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȡĮįȚȠĳȦȞȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ ȩĲȚ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș įȚĮĳȒȝȚıȘ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

2. ȁȓıĲĮ ȝİ ĲȚȢ ȘȝȑȡİȢ țĮȚ ȫȡİȢ ĲȘȢ
įȚĮĳȒȝȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȡĮįȚȠĳȦȞȚțȩ ıĲĮșȝȩ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

1. ĭȦĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣȜȚțȠ

2

3

īǼȊȈǿīȃȍȈǿǼȈ-road shows-

ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǹ īǼȊȂǹȉǹ

4

ǼȆǿȈȀǼȌǼǿȈ
ǻǾȂȅȈǿȅīȇǹĭȍȃ,
ǹīȅȇǹȈȉȍȃ ȈȉǾȃ Ǽȁȁǹǻǹ

5

ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǼǿȈ ȈǼ ǼȃȉȊȆȅ
ȉȊȆȅ

6

ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǼǿȈ ȈǼ
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅ ȉȊȆȅ

7

ǻǿǹĭǾȂǿȈǾ ȈȉǾȃ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ

8

ǻǿǹĭǾȂǿȈǾ Ȉȉȅ ȇǹǻǿȅĭȍȃȅ
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ȆȇȅȍĬǾȉǿȀȅ ȊȁǿȀȅ

ȆȡȦĲȩĲȣʌȠ įİȓȖȝĮ Įʌȩ țȐșİ İȓįȠȢ
ʌȡȠȦșȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

Į) ǲȞĲȣʌȠ ȣȜȚțȩ
ȕ) ǹĳȓııĮ
Ȗ) ǻȚĮĳȘȝȚıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
(ʌȠĲȒȡȚĮ, țĮȡȐĳİȢ, ĮȞȠȚȤĲȒȡȚĮ,
ʌȠįȚȑȢ, ȝʌȜȠȪȗİȢ țĲȜ)
į) ǻȚĮĳȘȝȚıĲȚțȩ DVD
İ) ǱȜȜȠ- ʌİȡȚȖȡȐȥĲİ
10

Banners

13

ȂǼȁǼȉǾ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǿȀȅȉǾȉǹȈ

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ İțĲȑșȘțİ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ǵȋǿ
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Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Ö
Αριθμ. 363.24/2012
(2)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 1323.102/02/2009
απόφασης «Καθορισμός Πάγιων προκαταβολών
Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων» (ΦΕΚ 868 Β΄), όπως
ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 46 παρ. 3 και 49 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).
β) του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 35Α΄).
γ) του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας» (ΦΕΚ 214Α΄).
ΚΑΕ
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δ) του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση Υπηρεσιών του Λιμενι−
κού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α΄).
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
στ) της αριθμ. 1323.102/02/2009/22.04.2009 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
«Καθορισμός Πάγιων προκαταβολών Εδρών Ναυτιλιακών
Ακολούθων. (ΦΕΚ 868 Β΄).
ζ) της αριθμ. 1323.102/02/2011/01.08.2011 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Προ−
στασίας του Πολίτη «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1323.1
02/02/2009/22.04.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός Παγίων
προκαταβολών Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων» (ΦΕΚ
1794 Β΄).
2. Το Π.Δ.. 71/2012 (ΦΕΚ124/Α΄) «Διορισμός Υπουργών».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Είδος και ποσοστά δαπανών
Η παράγραφος 4 της αριθμ. 1323.102/02/2009/22.04.2009
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδου (Κ.Α.Ε.) του Ειδικού Φο−
ρέα 43−140, σε βάρος των οποίων θα γίνεται η πληρωμή
δαπανών των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων, καθώς
και τα ποσοστά διάθεσης μέχρι και τα οποία δύναται
να πραγματοποιούνται αυτές είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

0813

«Μισθώματα κτιρίων»

30%

0819

«Λοιπές μισθώσεις»

10%

0823

«Ταχυδρομικά»

90%

0825

«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού»

100%

0829

«Λοιπές μεταφορές»

5%

0831

«Ύδρευση και άρδευση»

5%

0832

«Ηλεκτρική ενέργεια»

5%

0845

«Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

20%

0851

«Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων ελλιμενισμού
και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»

20%

0869

«Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

10%

0871

«Αμοιβές φυσικών προσώπων»

10%

0873

«Αμοιβές νομικών προσώπων»

20%

0874

«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων»

75%

0875

«Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών
και νομικών προσώπων)»

10%

0899

«Λοιπές ειδικές αμοιβές»

30%

«Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών»

15%
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1121

«Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
και λοιπών συναφών εκδόσεων»

50%

1231

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας»

20%

1329

«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού»

20%

1512

«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων»

60%

1699

«Λοιπές προμήθειες»

30%

1711

«Προμήθεια επίπλων»

30%

1712

«Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού»

40%

1713

«Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου»

20%

1723

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών»

20%

1924

«Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά»

10%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑ 43/140
9811

Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα

100%

9821

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)

100%

9829

Λοιπές μεταφορές

100%

9831

Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης

100%

9832

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας

100%

9844

Δαπάνες δημοσίων σχέσεων

100%

9851

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

100%

9871

Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων

100%

9873

Λοιπές αμοιβές

100%

9874

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

100%

9891

Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες

100%

9111

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού

100%

9122

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

100%

9131

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού

100%

9151

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

100%

9169

Λοιπές προμήθειες

100%

9173

Έπιπλα και σκεύη

100%

9174

Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου

100%

9175

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

100%

9176

Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός

100%

9179

Λοιπός εξοπλισμός

100%

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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