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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1039/19451 (1)
Τ  ροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της 
ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 
της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στή−
ριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323 Β΄)» (Β΄ 778), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 για την Εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−

ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

γ. Του άρθρου 18 της αριθμ. 262345/22.03.2010 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέ−
τρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323).

2. Την αριθ. 267623/28.08.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου επίβλε−
ψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊό−
ντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο Μητρώο 
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» όπως ισχύει (Β΄ 1723).

3. Την αριθ. 394555/2000 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Χώρας» (Β΄ 1324).

4. Την αριθ. Y44/6.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο 
Μάξιμο» (Β΄ 2094).

5. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως ισχύουν:
α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπι−

ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003» (L 30/16).

β) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέ−
σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρω−
μένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο 
των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και 
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λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα» 
(L 316/65).

γ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθε−
στώτων στήριξης για τους γεωργούς (L316/1).

6. Τις αριθ. 118339/15.11.2012 και 15202/04.12.2012 εισηγή−
σεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ αντίστοιχα.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης (Β΄ 
778) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 177145/14.07.2011 
απόφαση (Β΄ 1610).

1. Το άρθρο 6, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 
2 της αριθ. 177145/14.07.2011 απόφασης (Β΄1610), αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης

Από την ελαιοκομική περίοδο 2011/2012 (έτος υποβο−
λής της αίτησης ενίσχυσης 2012):

1. Οι αναγνωρισμένοι από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ Φο−
ρείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς 
AGRO 2, υποχρεούνται σε καταχώρηση των αναλυτικών 
στοιχείων των πιστοποιημένων παραγωγών ελαιοκομι−
κών προϊόντων και των σχετικών Πιστοποιητικών Συμ−
μόρφωσης που εκδίδουν οι φορείς πιστοποίησης για το 
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το 
πρότυπο AGRO 2, στην σχετική εφαρμογή καταχώρησης 
πιστοποιημένων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά συνοδευόμενα από το πα−
ράρτημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοι−
χεία των παραγωγών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κωδικό 
αγροτεμαχίου, στρέμματα), θα αποστέλλονται σε ηλε−
κτρονική μορφή excel στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται:

α) σε καταχώρηση των στοιχείων των πιστοποιη−
μένων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων και τον/
τους σχετικό/ούς κωδικό/ούς του/των πιστοποιητικού/
ών συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
ή τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης, στην σχετική 
εφαρμογή καταχώρησης πιστοποιημένων εκτάσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή excel στον 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, πίνακα με τον αριθμό του/των πιστο−
ποιητικού/ών συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 
834/2007, ή με τον αριθμό βεβαίωσης για την τήρηση 
της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια που 
έχουν εκδώσει οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου 
και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ανά 
επιχειρηματία/δικαιούχο παραγωγό.

3. Οι πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επι−
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιο−
τριβεία και μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), 
υποχρεούνται σε καταχώρηση των στοιχείων των συ−
νεργαζόμενων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων 
και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 στην σχετική εφαρ−
μογή καταχώρησης πιστοποιημένων εκτάσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
αποστέλλουν στο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ:

 α) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 το οποίο ήταν σε ισχύ 
κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου από τους παρα−
γωγούς. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει αποστείλει 
στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ το εν λόγω πιστοποιητικό την 
προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο τότε θα πρέπει 
να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα αναφέρεται «Δηλώνω υπεύθυνα ότι το Πιστο−
ποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ISO 22000:2005, το οποίο ήδη έχω αποστείλει στον 
ΕΛΓΟ− ΔΗΜΗΤΡΑ, ήταν σε ισχύ για την ελαιοκομική 
περίοδο…..

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης η οποία θα 
φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης, ορθά και πλήρως 
συμπληρωμένη, η οποία θα αναφέρει «Δηλώνω υπεύθυνα 
ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώ−
σεων των παραγωγών ελαιολάδου/ελιάς ΠΟΠ−ΠΓΕ που 
προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία 
επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο…… φυλάσ−
σονται στην επιχείρηση και βρίσκονται στη διάθεση 
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν».

Ειδικά, για την καλλιεργητική περίοδο 2011−2012, τα 
δικαιολογητικά και τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία 
έχουν ήδη αποσταλεί στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν θα 
αποσταλούν εκ’ νέου.

4. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή−
των του, διενεργεί τους απαραίτητους διασταυρωτι−
κούς ελέγχους επί των στοιχείων των χορηγηθέντων 
πιστοποιητικών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
έχουν αποσταλεί από τους αναγνωρισμένους ιδιωτι−
κούς Φορείς Πιστοποίησης, καθώς και επί των στοιχείων 
που έχουν αποσταλεί από τις ενταγμένες στο σύστη−
μα ελέγχου και πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου 
ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ/ΠΓΕ, μετά από ανάλυση επι−
κινδυνότητας και ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν 
αποκλίσεις στα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων του 
Μέτρου της ειδικής στήριξης.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα στοιχεία από την εφαρμογή, 
μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που διενεργούνται 
από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, και προχωρά σε μηχανο−
γραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής στήριξης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 5 της αριθ. 177145/14.07.2011 
απόφασης (Β΄ 1610), καταργείται και η παράγραφος 3 
αναριθμείται σε 2.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 231/19673 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 40835/1−6−2010 απόφασης της 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδι−
κής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς 
σκληρού σίτου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 
262345/22.3.2010 (ΦΕΚ 323 Β΄)». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 για την Εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α. 1122/2009 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λε−

πτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφω−
ση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται 
στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατά−
ξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφω−
ση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέ−
πεται για τον αμπελοοινικό τομέα» (L 316).

β. 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθε−
στώτων στήριξης για τους γεωργούς.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 της αριθ. 262345/22.3.2010 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323).

4. Την αριθ. 245090/2006 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων για τον «καθορισμό συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 του 

Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄ 157).

5. Την αριθ. 261611/07.03.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 
510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και 
των τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτρο−
πής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθμ. 
510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδεί−
ξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων» (Β΄ 406).

6. Την αριθ. 267623/28.08.2007 Κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου επίβλε−
ψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊό−
ντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο Μητρώο 
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.», όπως ισχύει (Β΄ 1723).

7. Την αριθ. Y44/6.7.2012 απόφαση Πρωθυπουργού για 
« Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄ 2094).

8. Την αριθ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργεί−
ων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρω−
σης − Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώ−
ρας» (ΦΕΚ 1324/Β/2000).

9. Την αριθ. 262347/19.3.2010 ΚΥΑ Συμπληρωματικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενι−
σχύσεων όπως προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 
σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη 
διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσε−
ων και την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ)1234/2007 αναφορικά 
με την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στον 
αμπελοοινικό τομέα.

10. Τις με αριθ. 118397/15−11−2012 και 15201/04−12−2012 
εισηγήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ 
αντίστοιχα.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθ. 40835/1−6−2010 απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 758/Β΄/2010) τρο−
ποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 3, του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«3. Για την χορήγηση της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση 
του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου 
στους παραγωγούς σκληρού σίτου από το έτος ενίσχυ−
σης 2012 (καλλιεργητική περίοδος 2011−2012) ισχύουν 
τα ακόλουθα:

α. Οι αναγνωρισμένοι, από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, Φο−
ρείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς 
AGRO 2, υποχρεούνται σε καταχώρηση των στοιχείων 
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τόσο των ενταγμένων, όσο και των πιστοποιημένων 
παραγωγών σκληρού σίτου, στην σχετική εφαρμογή 
καταχώρησης πιστοποιημένων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικά, για την καλλιεργητική περίοδο 2011−2012, οι 
εν λόγω αναγνωρισμένοι Φορείς Πιστοποίησης υπο−
χρεούνται σε καταχώρηση των στοιχείων, όπως έχουν 
αποσταλεί ήδη στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, μόνο των πιστο−
ποιημένων παραγωγών σκληρού σίτου, στην σχετική 
εφαρμογή καταχώρησης πιστοποιημένων εκτάσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι Φορείς Πιστοποί−
ησης συνοδευόμενα από το παράρτημα στο οποίο συ−
μπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των παραγωγών 
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κωδικό αγροτεμαχίου, στρέμ−
ματα), πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
excel στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.

β. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, διενεργεί διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους 
επί των στοιχείων των χορηγηθέντων πιστοποιητικών 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μετά από ανάλυση 
επικινδυνότητας και ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν 
αποκλίσεις στα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων του 
Μέτρου της ειδικής στήριξης.

γ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα στοιχεία από την εφαρμογή, 
μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που διενεργούνται 
από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, και προχωρά σε μηχανο−
γραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής στήριξης.»

2. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 6 «Για την 
επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
... Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται εντός 10 ημερών στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τα περαιτέρω», διαγράφεται.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40835/01−06−2010 από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (Φ.Ε.Κ. 758/Β΄/2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 886/15441 (3)
Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποι−

κιλιών σταφιδοποιίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
 α) Της παρ. 2 του άρθρο 1 του Ν.Δ. 243/69 «Περί βελτι−

ώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» 
(Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.427/76 (Α΄ 230) 
«Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/69».

 β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/79 «Περί 
οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16−11−2007) 

‘‘για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγο−
ρών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα («Eνιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού.

β) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30−6−2008) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά 
τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες 
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον 
αμπελοοινικό τομέα», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

γ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) «για 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό 
μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρω−
ση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα 
συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και 
τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό 
τομέα».

3. Την αριθ. 258676/29−9−2003 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός κα−
νονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς 
πολλαπλασιασμού της αμπέλου» (Β΄ 1517), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 282465/18−8−
2006 ομοιά της (Β΄ 1142).

4. Την αριθ. 396943/9−11−1992 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλιών 
αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργού−
μενων φυτικών ειδών» (Β΄ 684), όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθμ. 290779/13−3−1997 απόφαση Υπουργού Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ 193/Β/17−3−1997).

5. Την αριθ. 286839/2−4−2009 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 655)“Δυναμικό 
παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου”, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

6. Την αριθ. 659/9588/24−1−2013 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων & Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 
436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποι−
κιλιών αμπέλου, της χορήγησης των νέων δικαιωμάτων 
φύτευσης σε εκτάσεις που προορίζονται για πειραμα−
τικούς σκοπούς και την καταχώρησή τους στο αμπε−
λουργικό Μητρώο», όπως ισχύει κάθε φορά. (ΦΕΚ Β΄ 
160/30−01−2013).

7. Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094/6.7.2012).

8. Τα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιαρικής και των φορέων του κλάδου.
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9. Τις 23/2/2012, 22/3/2012 και 27/6/2012 εισηγήσεις 
της ομάδας εργασίας η οποία συστάθηκε με την αριθ. 
94/12595/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Αμπελουργικά Διαμερίσματα ταξινόμησης

οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

1. Καθορίζονται έντεκα (11) Αμπελουργικά Διαμερί−
σματα για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες εδαφο−
κλιματολογικές συνθήκες σε αυτά ως εξής:

1. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, το οποίο 
περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐ−
ας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας (συμπεριλαμβανομένης 
της νήσου Κυθήρων) και Μεσσηνίας.

2. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, το 
οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, 
Αττικής (πλην της νήσου Κυθήρων), Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

3. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, το οποίο 
περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μα−
γνησίας και Β. Σποράδων και Τρικάλων.

4. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ηπείρου, το οποίο περι−
λαμβάνει τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων 
και Πρέβεζας.

5. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, το οποίο 
περιλαμβάνει τους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Φλώρινας.

6. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, το οποίο πε−
ριλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

7. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορείου Αιγαίου, το οποίο 
περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.

8. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, το οποίο πε−
ριλαμβάνει τον νομό Κυκλάδων.

9. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσων, το οποίο 
περιλαμβάνει τον νομό Δωδεκανήσου.

10. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης, το οποίο περι−
λαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου 
και Χανίων.

11. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων νήσων, το οποίο 
περιλαμβάνει τους νομούς Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλ−
ληνίας και Λευκάδας.

2. Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται 
ανά Αμπελουργικό Διαμέρισμα, όπως αυτό καθορίζεται 
στην ανωτέρω παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, εκτός 
από τις ποικιλίες που έχουν και άλλη χρήση, εκτός από 
οινοποιήσιμη, όπου ταξινομούνται στα όρια του νομού.

ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές Διατάξεις

1) H διαδικασία ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου περιγράφεται στην αριθ. 659/9588/24−1−2013 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 160/30−01−2013).

2) Η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ−
λου στην κατηγορία των συνιστώμενων, επιτρεπόμενων, 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, Τίτλος Ι 
και οι ποικιλίες σταφιδοποιίας (για παραγωγή σταφίδας) 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, Τίτλος ΙΙ.

3) Ο κατάλογος των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 
στη χώρα και η μετατροπή των ελληνικών ονομάτων με 
λατινικούς χαρακτήρες περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
Παράρτημα ΙΙ.

4) Τα αμπελοοινικά προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα XIβ του Καν(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου−
λίου, προέρχονται από τις οινοποιήσιμες ποικιλίες που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, Τίτλος Ι.

5) Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης 
B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί 
(Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύναται να καλλιεργούνται 
ως επιτραπέζιες(χωρίς δικαίωμα φύτευσης) σε όλη τη 
χώρα και ως οινοποιήσιμες σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι, Τίτλος Ι. Στην περίπτωση που καλλιεργούνται ως επι−
τραπέζιες τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται 
στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό 
της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα 
να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν 
ταξινομηθεί ως οινοποιήσιμες, σύμφωνα με το Παράρ−
τημα Ι, Τίτλο Ι, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν 
οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα 
με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινι−
κού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω 
αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό 
Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης 
ποικιλίας.

6) Οι ποικιλίες Κορινθιακή και Σουλτανίνα δύναται 
να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, 
σε ορισμένους νομούς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 
Τίτλος ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω αμπελο−
τεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο 
με τον αντίστοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν 
μπορούν να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν 
ταξινομηθεί και ως οινοποιήσιμες σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα Ι, Τίτλος Ι, για να έχουν το δικαίωμα να πα−
ράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται 
σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του 
αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα 
εν λόγω αμπελοτεμάχια να μην έχουν ενεργοποιήσει 
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτι−
κών και να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο 
με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η 
αριθ. 247771/4−3−2010 (ΦΕΚ Β΄ 381) Υπουργική απόφα−
ση «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» (ΦΕΚ Β΄ 381), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1807/52350/4−5−2012 (ΦΕΚ 
Β΄ 1505) όμοια απόφαση, καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτή−
ματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004342502130016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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