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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   6483/147581 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 368/45661/12.04.2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1072/30.04.2013) «Καθο−
ρισμός Πλαισίου επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποί−
ησης Γεωργικών Προϊόντων ή συστημάτων και εγγρα−
φής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού 

πιστοποίησης λογαριασμών οργανισμού πληρωμών και 
ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και 
εγγυήσεων, οργανισμού πιστοποίησης και επίβλεψης 
γεωργικών προϊόντων γενικών διευθύνσεων και θέσεων 
προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας και «εταιρείας 
αξιοποίησης αγροτικής γης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 200), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 32 και 40.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν.  3429/2005, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του 
Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε−
σίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη 
δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουρ−
γείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δη−
μόσιο λογιστικό» (Α΄ 247)

4. Την με αριθμ. 15737/02.08.2013 εισήγηση του ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

5. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 
2284/Β΄/13.10.2011) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων».

7. Την υπ’ αριθμ. 184675/31.10.2011 (ΑΔΑ:45ΒΝΒ−Η4Ψ) 
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μεταφορά προσωπικού 
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α−ΔΗΜΗΤΡΑ, του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π−
AGROCERT και ΤΟΥ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ−ΝΠΙΔ», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2115)

9. Την υπ’ αριθμ. 359/35982/22.03.2013 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δι−
ορισμός προσωρινού Προέδρου ΔΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ−ΔΗΜΗΤΡΑ−ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 123 
ΥΟΔΔ/22.03.2013).

10. Την υπ’ αριθμ. 740/75722/18.06.2013 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός 
προσωρινού Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 279/
ΥΟΔΔ/18.06.2013).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 368/45661/ 
12.04.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1072/ 
30.04.2013) ως εξής: «Ειδικά για τους Φορείς των οποίων 
η Αναγνώριση έληξε στις 30.06.13. παρατείνεται η ισχύς 
της Αναγνώρισης αυτής έως τις 31.12.2013».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 368/45661/12.04.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 1072/30.04.2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 4700/155211 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 966/31538/ 

13.3.13 με θέμα «Έγκριση πιστώσεων για την πληρω−
μή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του 
ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013» (ΦΕΚ 637/Β΄/20.3.2013).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».

2. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το N.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

7. Τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29.2.2012) Ρυθμίσεις 
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
ν.4046/2012.

8. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

9. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

10. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/08 Κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των 
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 −2013».

11. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).

12. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου για την θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήρι−
ξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 
και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 1782/2003, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

13. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και 
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου 
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003, όπως τροποποιημέ−
νος ισχύει. 

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1975/2006 της Επιτρο−
πής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς 
και την πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως τροποποιη−
μένος ισχύει.
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20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.

21. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδιαίτερα την υπ’ αριθμ. C(2012) 3475/
23−05−2012 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

22. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων: (α) για 
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. 

23. Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυ−
σικά Μειονεκτήματα ( 211), Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών με μειονεκτήματα,εκτός των ορεινών ( Μέ−
τρο 212) έτους 2012, που διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 
2297/55401/11.05.12 έγγραφο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ.

23.α Τα υπ’ αριθμ. 2744/85777/10.7.13 και 4294/139047/ 
13.11.2013 έγγραφα Γενικού Γραμματέα.

24. Την υπ’ αριθμ. 2239/10027/24.01.2013 απόφαση Γενι−
κού Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση 
πίστωσης 130.000.000 Ευρώ για την Εξισωτική Αποζημί−
ωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία καταχωρή−
θηκε με α/α 8712/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

25. Την υπ’ αριθμ. 904/136042/7/11/2013 απόφαση Γε−
νικού Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέ−
σμευση πίστωσης 28.400.000 Ευρώ για την Εξισωτική 
Αποζημίωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 106339/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

26. Την υπ’ αριθμ. 1209/148829/2.12.13 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση 
πίστωσης 20.000.000 Ευρώ για την Εξισωτική Αποζη−
μίωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία κατα−
χωρήθηκε με α/α 116347/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 
μέχρι 20.000.000 Ευρώ.

 28. Τo υπ’ αριθμ. 2147/22.5.2012 έγγραφo της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013».

29 Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα «ΦΕΚ 2105/Β΄/2012 )

 30. Την υπ’ αριθμ. 966/31538/13.3.13 με θέμα «Έγκριση 
πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 
(Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013» (ΦΕΚ 
637/Β΄/20.3.13), όπως τροποποιημένη ισχύει.

31. Το υπ’ αριθμ. 116638/04.11.13 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 966/ 31538/13.3.2013 Από−
φασή μας ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι−
καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματο−
δοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρη−
ματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2013 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
178.400.000 Ευρώ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
πληρωμή δικαιούχων των μέτρων 211 και 212 του έτους 
εφαρμογής 2012 και προηγουμένων ετών (ενστάσεις, 
συμπληρωματικές πληρωμές και λοιπές εκκρεμότητες) 
προσαυξημένο με τυχόν υπόλοιπα οικονομικού έτους 
2012 

Εφόσον οι πληρωμές δεν ολοκληρωθούν το τρέχον 
έτος δύναται να πραγματοποιηθούν και το έτος 2014.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δα−
πάνης 2007−2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013, 
μετά την υπ’ αριθμ. (2013)3255564 – 11/11/2013 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει ως ακολούθως:

Μέτρο Κοινοτική Συμμετοχή Δημόσια Δαπάνη

Μέτρο 211 553.562.334 705.483.324

Μέτρο 212 211.239.288 269.200.840

ΣΥΝΟΛΟ 764.792.622 974.684.164

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 966/ 31538/13.3.2013 
Απόφασή μας, όπως τροποποιημένη ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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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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