
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ).

2 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12194/7.11.2011 
(ΦΕΚ 2624/Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλι-
έργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της 
Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης στην παραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 
2007-2013.»

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920 (1)
  Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρω-

μένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε 

(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθ. 41, 50 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

2. του άρθ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ-
βερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄),

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

4. του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄),

5. του άρθ. 17 παρ. 6 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελλη-
νικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄),

6. των άρθ. 5, 12, 22, 23, 24 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138 Α΄),

7. των άρθ. 2, 3, 18, 23, 24 και 27 του Ν. 3996/2011 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄),όπως ισχύουν

8. των άρθ. 3, 4, 5, 6, 19 και 24 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄),

9. των άρθ. 8 και 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις 
κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ-
τότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄),

10. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α΄),

11. του άρθ. 10 του Π.δ.176/1997, «Μέτρα για την βελ-
τίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ», (ΦΕΚ 150 Α΄),

12. του άρθ. 9 του Β.δ. 748/1966,«Περί κωδικοποιήσε-
ως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομα-
διαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» 
(ΦΕΚ 179 Α΄),

13. της παρ. 4 του άρθ. 9, της παρ. 4 του άρθ. 18, της 
παρ. 3γ του άρθ. 21 και της παρ. 2γ του άρθ. 43 του Κώ-
δικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομέ-
νων (ΚΝΥΑΕ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄),

14. του άρθ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 
16935/Δ10.104/31-8-2010, «Οροί παροχής υπηρεσιών 
και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τε-
χνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπίσκευ-
αστίκών εργασιών σε πλοία» (ΦΕΚ 1346 Β'/31-8-2010),

15. της παρ. 12 του άρθρου 3 του Π.δ. 305/1996 «Ελά-
χιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212 Α΄),

16. του άρθ. 4 του Π.δ. 212/2006, «Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου »(ΦΕΚ 
212 Α΄),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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17. της παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012, «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έκκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Ρ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εάνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει,

18. της παρ. 13 του αρθρ. 2 του Ν. 2479/1997 «Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές 
απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 67 Α΄),

19. της παρ. 1γ του κεφαλαίου Α΄ της αριθμ. 56995/ 
4820/19-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορή-
γηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρε-
λαιοειδών κατηγορίας Α.» (ΦΕΚ 2168/7-11-2007),

20. του Π.δ. 70/1990 « Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργα-
ζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31 Α΄),

21. του άρθρου 16 του Ν. 3144/2003 “Κοινωνικός δι-
άλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 111Α΄),

22. τα αριθμ. 11,17 και 19 / 2016 έγγραφα της Επιτρο-
πής Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Θέση σε Παραγω-
γική Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
του Συστήματος Οδικών Μεταφορών,

23. την ανάγκη να διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο ηλεκτρο-
νικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μεταξύ τους και με 
τρίτους [ιδίως εργοδότες, εργαζομένους, οργανώσεις τους, 
αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες καθώς και λοιπούς συναλλασ-
σομένους όπως τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, Εξω-
τερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)], 
οι οποίοι αποτελούν τους χρήστες του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr και

24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr για την επικοι-
νωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους και με τρίτους.

Άρθρο 2 
Υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, 
γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων

1. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων υποβάλλουν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περι-
γραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη στην 

παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr ως εξής:

Α) εκ μέρους των εργοδοτών
α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και 

ημέρα αργίας
β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου 

Προσωπικού
γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφό-

ρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφεί-

λονται στην εργασία
η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νο-
μοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε πε-

ρίπτωση απόλυσης εγκύου
ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού 

Ασφαλείας
ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού 

Ασφαλείας σε πλοία
ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Ερ-

γασίας
ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού 

Ασφαλείας
ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφα-

λείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)
ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Ερ-

γασίας
ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνι-

κών έργων
ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο
ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

απαιτούνται
κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιο-
τήτων τους

κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρ-
χική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής 
προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπό-
μενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμό-
δια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης 
του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια 
Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η 
έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του 
προστίμου

Β) εκ μέρους των εργαζομένων
α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφό-

ρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
Β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας 

στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
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δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νο-
μοθεσίας

ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών
Γ) εκ μέρους των οργανώσεων εργαζομένων ή εργο-

δοτών
α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς
γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νο-
μοθεσίας

δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών
2. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υπο-

καταστήματα τους πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 
1Α του παρόντος άρθρου για τους εργαζομένους που 
απασχολούν, υποβάλλουν στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και 
καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν 
με τη μεσολάβηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), 
όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εγγεγραμμένοι 
χρήστες συμπληρώνουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα 
μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για κάθε καταχώρηση εκδίδεται 
ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υποβολής 
στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. 
Στη συνέχεια αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαρια-
σμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φάκελο 
(«προφίλ») που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 4
Χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων
 και λοιπών εγγράφων

1. Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ χορηγούνται στους εγγεγραμ-
μένους χρήστες κυρίως τα εξής:

α) Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού
γ) Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μετα-

φοράς υγρών καυσίμων
δ) θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζομέ-

νου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
ε) Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς ή 

συμφιλιωτικής διαδικασίας
στ) Πρακτικά εργατικής διαφοράς/συμφιλιωτικής δι-

αδικασίας
ζ) Απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήσεις
2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρό-

ντος άρθρου, μετά την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής 
αίτησης από το χρήστη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, όπως ορίζεται 
στα άρθ. 2 και 3. αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους χρή-
στες με ανάρτηση στον προσωπικό τους λογαριασμό 
και παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό 
τους ταχυδρομείο.

Ομοίως, οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ διαβιβάζουν ηλεκτρο-
νικά κάθε είδους έγγραφα προς εργοδότες, εργαζόμε-

νους και τις οργανώσεις τους στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων τους.

3. Αιτήσεις σχετικά με θέματα της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, υποβαλλόμενες από εργαζόμενους, οργανώ-
σεις εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι χρήστες 
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Υπη-
ρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση 
καταγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε.

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νο-
μοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας 
(διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.
gr), επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του 
συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε 
καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση 
ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, 
στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και 
αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαρια-
σμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο 
μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, 
τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυ-
δρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρού-
νται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 6 
Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων 
και λοιπών εγγράφων

1. Η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων (ιδίως: πρά-
ξεις επιβολής προστίμου και πράξεις προσωρινής ή 
οριστικής διακοπής λειτουργίας) και λοιπών εγγράφων 
πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ προς εργοδότες, 
εργαζομένους και οργανώσεις τους που έχουν εγγραφεί 
στο σύστημα σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθ. 7.

2. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με ανάρτηση του 
εγγράφου στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη 
στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 7, με 
παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του χρήστη.

3. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρο-
νικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της, στην οποία ανα-
γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, και αρχειοθετείται 
ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη 
και στον ηλεκτρονικό φάκελο («προφίλ») του εργοδότη 
που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

4. Όταν ο αποδέκτης δεν είναι εγγεγραμμένος χρή-
στης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο. Ο τρόπος κοινοποίησης και ο χρόνος παρα-
λαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου καταχωρούνται 
στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

1. Όλοι οι εργοδότες από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της παρούσας απόφασης έως την 30η/ 09/2016 
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υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr με την εγγρα-
φή τους στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως νέοι χρήστες δηλώνοντας τα 
απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων 
και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Οι εργο-
δότες ταυτοποιούνται από το σύστημα και αποκτούν 
τον προσωπικό τους «λογαριασμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον 
οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου) και τις τυχόν μεταβολές αυτών στο πεδίο «Διαχεί-
ριση Λογαριασμού».

2. Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδο-
τών και των εργαζομένων καθώς και οι λοιποί τρίτοι, που 
επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσί-
ες του ΣΕΠΕ για θέματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ- 
ΣΕΠΕ και ιδίως τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις του άρ-
θρου 2 αυτής, μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.sepenet.gr και να αποκτήσουν κωδικό 
πρόσβασης καθώς και προσωπικό «λογαριασμό», αφού 
δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, 
μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο 
«Διαχείριση Λογαριασμού».

3. Τα έγγραφα που αναρτώνται στο λογαριασμό των 
χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ είναι εκτυπώσιμα και φέρουν 
μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, περιλαμ-
βάνουν δε τον ΑΦΜ του χρήστη. Τα έγγραφα που εκδί-
δονται από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνουν 
επιπλέον τα στοιχεία της εκδούσας Υπηρεσίας, καθώς 
και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης στον προσωπικό 
λογαριασμό του χρήστη.

4. Οι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ στους οποίους χορηγείται 
κωδικός πρόσβασης στο σύστημα, είναι υπεύθυνοι για 
κάθε στοιχείο που δηλώνουν (είτε πρόκειται για στοιχεία 
που συμπληρώνουν είτε για στοιχεία που ανακτώνται 
αυτόματα από το σύστημα), γνωρίζοντας τις συνέπειες 
της παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν. 1599/1986 και ιδίως για: 

α) την ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησης τους, 
περιλαμβανομένου του ΑΦΜ, καθώς και των στοιχείων 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τυχόν μεταβολή των 
στοιχείων επικοινωνίας τους μέσω του συστήματος και 

β) την ακρίβεια των δηλώσεων, ανακοινώσεων, κλπ. 
που εισάγουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 
χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. απο-
κλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2472/1997 
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν.

Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα

Το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δύναται να διαλειτουργεί με τα Πληρο-
φοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 
κάθε είδους εποπτευόμενων φορέων, οργανισμών και 

εταιρειών (ενδεικτικά ΟΠΣ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υπηρεσίες μιας Στάσης, ΠΣ Εργάνη, ΟΠΣ 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ).

Άρθρο 9
Συγκρότηση Ομάδας Κεντρικής
Διαχείρισης ΟΠΣ - ΣΕΠΕ 

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ομάδα κεντρι-
κής διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) έργο της οποίας είναι 
i) η διαχείριση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, των επιμέρους εφαρμογών 
λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και του δικτύου και 
ii) η εν γένει παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Η ομάδα κεντρικής διαχείρισης αποτελείται από εννέα 
(9) μέλη, ως εξής: 

α) Τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ των οποίων 
ο ένας ορίζεται συντονιστής της ομάδας.

β) Δύο (2) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

γ) Τέσσερις (4) υπαλλήλους από τις περιφερειακές υπη-
ρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Η 
ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας 
και δεν είναι αμειβόμενη.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Επιχειρησιακής Ομάδας
Υποστήριξης (Helpdesk)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συγκροτεί-
ται Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης του Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), 
η οποία αποτελείται από:

α) τέσσερα (4) μέλη από την Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ, 
εκ των οποίων δύο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσε-
ων και δυο (2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία, με τους αναπληρωτές τους,

β) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασίας με τους αναπληρωτές 
τους από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του ΣΕΠΕ.

Άρθρο 11
Προθεσμίες

1. Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος του υπό 
στοιχ. α της παρ. 1.Α του άρθρου 2 της παρούσας από-
φασης ορίζεται έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα 
και ώρα 13:00.

2. Η προθεσμία για την υποβολή γραπτών εξηγήσεων 
είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, εκτός από τις περιπτώ-
σεις εκείνες στις οποίες ο Επιθεωρητής Εργασίας θεωρή-
σει αναγκαίο να χορηγήσει μεγαλύτερη, και ξεκινά την 
επόμενη της κοινοποίησης εργάσιμη ημέρα.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προθεσμίες υποβολής που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 12
Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την επιβολή ποινι-
κών και διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σχετικά με τα 
όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ισχύουν, 
αναλόγως και για τις υποβολές μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 5485 (2)
    3η τροποποίηση της υπ' αριθ. 12194/ 7.11.2011 

(ΦΕΚ 2624/Β/ 2011) κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο 

πλαίσιο της Δράσης 1.4. "Αμειψισπορά με ξηρι-

κές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιο-

χές" και της Δράσης 2.3 "Σύστημα Ολοκληρω-

μένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού", του 

Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης (Π.Α.Α) 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 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας 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).

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 20π? 

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 15πς 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (EEL 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 ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (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 Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (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 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 
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2014 και την τροποποίηση 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 αριθ. C(2015) 9170/11-12-2015 Εκτελεστική 
Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περί-
οδο 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).

6. Την αριθ. 3379/19-4-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «Απόφαση καθορισμού συνεχι-
ζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013 
στο Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (ΑΔΑ: 67ΠΧ4653ΠΓ-
ΒΧΙ).

7. Την υπ' αριθ. 12194/ 7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 2011) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. "Αμειψισπορά με 
ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές" και 
της Δράσης 2.3 "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
στην παραγωγή καπνού", του Μέτρου 214 του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 1564/8-2-2012 (ΦΕΚ 
546/Β/2-3-2012), 5614/11-3-2014 (ΦΕΚ 709/Β/20-3-2014), 
και 18655/19-9-2014 (ΦΕΚ 2644/Β/6-10-2014) ΚΥΑ.

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 αριθμ. 1643/ 8-7-2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ 
ΠΑΑ.

10. Την αριθμ. 90831/ 28-6-2013 σύμφωνη γνώμη του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 12194/7.11.2011 (ΦΕΚ 
2624/Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης για τις 
Δράσεις 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές" και 2.3 "Σύστημα Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού" του 
Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Π.Α.Α) 2007-2013 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι-Δεσμεύσεις δικαιούχων

Στο Άρθρο 5 «Δικαιούχοι-Δεσμεύσεις δικαιούχων», η 
παράγραφος 3 του σημείου Β, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Απαγορεύεται η αντικατάσταση 
αγροτεμαχίων».

Άρθρο 2 
Γραμμή Βάσης

Στο άρθρο 6 «Γραμμή Βάσης» της ΚΥΑ 12194/ 7.11.2011 
(ΦΕΚ 2624/Β/ 2011) καταργείται όλη η 1η παράγραφος 
που αφορά στην επίσπορη αμειψισπορά και για τα τις 
δύο δράσεις.

Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης

Στο άρθρο 16 «Ύψος ενίσχυσης» της ΚΥΑ 12194/ 
7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 2011), η τελευταία πρόταση 
αναδιατυπώνεται ως εξής:
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«Για τη Δράση 2.3 το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 
936€/Ha ετησίως. Όσοι δικαιούχοι της δράσης είναι 
υπόχρεοι πράσινων πληρωμών (περιοχή οικολογικής 
εστίασης) και αποφασίσουν να συνεχίσουν την τήρηση 
των δεσμεύσεων της δράσης 2.3, θα λάβουν από το έτος 
εφαρμογής 2015 και εξής, μειωμένη ετήσια ενίσχυση 
κατά 5%.»

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Στο άρθρο 19 «Κυρώσεις» της ΚΥΑ 12194/ 7.11.2011 
(ΦΕΚ 2624/Β/ 2011), στην παράγραφο 2. «Μείωση της 
ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη δράση βάσει της 
έκτασης»:

- Καταργείται το σημείο (i) του «στ. Μη τήρηση της 
Γραμμής Βάσης».

- Προστίθεται σημείο «η.»:
«η. Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις 

εφόσον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων 

που καλύπτονται από τη σύμβαση και στις οποίες τη-
ρούνται οι δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή περιλαμ-
βάνονται και:

- η ασυμφωνία της γεωαναφοράς των αγροτεμαχίων 
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο

- η μη ύπαρξη παραστατικών νόμιμης κατοχής των 
αγροτεμαχίων».

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΚΥΑ 12194/7.11.2011 (ΦΕΚ 
2624/Β/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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*02024581008160008*

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


		2016-08-10T17:50:03+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




