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Αριθμ.  4653/106862
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδη−
γούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 
52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/

5−3−2015 ΥΑ (Β΄446) «Καθορισμός λεπτομερειών χορή−
γησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των 
πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε 
εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 του Συμβουλίου»,

β) της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

γ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του 
Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του 
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003),

δ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 509Β/23−4−2010) «Εφαρμογή του καθε−
στώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ−
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147Β/22−2−2015) «Εθνικές επιλο−
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού(ΕΚ)1306 /2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου»,

β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί−
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και την κατάργηση 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»,

δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθε−
στώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού»,

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου 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 άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση»,

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής»,

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

3. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄38),

β) το Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων....Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
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γ) το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών,

δ) το Π.δ. 107/2014 (Α΄174) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός − Ορισμοί

Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται συμπληρω−
ματικά μέτρα για την χορήγηση της συνδεδεμένης ενί−
σχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται 
προς χυμοποίηση. 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) φορείς: όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2 της υπ’ αριθμ. 561/26111/5−3−2015 (Β΄ 446) υπουργικής 
απόφασης,

β) περίοδος μεταποίησης: από 1η Ιανουαρίου ως 31η 
Δεκεμβρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 561/26111/5−3−2015 (Β΄ 446) υπουργικής απόφασης,

γ) μεταποιητική εγκατάσταση: η βιοτεχνία ή βιομηχα−
νία που διαθέτει τις κατάλληλες ιδιόκτητες κτιριακές 
και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (εργοστάσιο) για τη 
χυμοποίηση πορτοκαλιού, 

δ) μεταποιητική επιχείρηση: κάθε νομικό πρόσωπο 
που αποδεδειγμένα διαθέτει τη δυνατότητα χυμοποίη−
σης πορτοκαλιού. Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύεται με 
κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των περι−
πτώσεων: (¡) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (εργοστάσιο), (¡¡) 
μίσθωση ή υπεκμίσθωση εγκαταστάσεων, (¡¡¡) σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών με μεταποιητικές εγκαταστάσεις. 
Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα χυμοποίησης πρέπει 
να καλύπτει τουλάχιστον όλη την περίοδο μεταποίη−
σης όπως αυτή ορίζεται στο σημείο (β) του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 2
Έγκριση μεταποιητικών επιχειρήσεων 

χυμοποίησης πορτοκαλιών

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης πορ−
τοκαλιών που θα παραλάβουν πρώτη ύλη το έτος 2016 
και εφ’ εξής και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να τύχουν της 
σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με απόφαση του εγκρίνει κάθε έτος τον κατάλογο των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο 
καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

3. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να 
εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς, 
υποχρεούται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγού−
μενου έτους για το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει 
στο σύστημα, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 της παρούσης στη Διεύθυνση Με−
ταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολο−
γητικά:

α) Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που 
εδρεύει το εργοστάσιο, για την αρτιότητα και καταλλη−
λότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της πρώ−
της ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 
852/2004). 

β) Στην περίπτωση που η χυμοποίηση δεν πραγματο−
ποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υποβάλλεται επι−
πλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, ή η σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει 
επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατά−
στασης με την μεταποιητική επιχείρηση καθώς και το 
σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η 
διάρκεια συνεργασίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 
το σύνολο της περιόδου όπως ορίζεται στο σημείο (β) 
του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας 
που εδρεύει το εργοστάσιο, ότι την προηγούμενη πε−
ρίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους χυμοποίησε 
το σύνολο της πρώτης ύλης που παρέλαβε στο πλαίσιο 
του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, μετά από 
έλεγχο του ισοζυγίου.

δ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας 
που εδρεύει το εργοστάσιο, σχετικά με την εξόφληση 
των πληρωμών της μεταποιητικής επιχείρησης προς 
τους φορείς, για τη πρώτη ύλη που έλαβε στο πλαίσιο 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά την προηγουμένη 
περίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους.

Η σύμβαση ανάμεσα στην μεταποιητική επιχείρηση 
και τον φορέα περιλαμβάνει την συμφωνηθείσα για την 
πρώτη ύλη τιμή ανά κιλό προϊόντος. Η μεταποιητική επι−
χείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης 
ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 30 
Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η ΔΑΟΚ που εκδίδει 
τα (γ) και (δ) έγγραφα, δύναται να ζητήσει πληροφορίες 
ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να τα 
εκδώσει.

4. Μεταποιητική επιχείρηση που δεν θα προσκομίσει 
τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3, του παρόντος άρ−
θρου, δεν εγκρίνεται.

5. Οι ποσότητες πορτοκαλιών που παραδίδονται σε μη 
εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν μπορούν 
να τύχουν της ενίσχυσης του ως άνω καθεστώτος.

Άρθρο 3
Ελάχιστες προδιαγραφές πρώτης ύλης

1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως 
καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα και της 
μεταποιητικής επιχείρησης, τα πορτοκάλια που παρα−
δίδονται στη μεταποιητική επιχείρηση πρέπει:

α. να είναι υγιή, ανόθευτα και ποιότητας σύμφωνης 
με τα συναλλακτικά ήθη, να είναι δε κατάλληλα για 
μεταποίηση

2. Η ελαττωματική πρώτη ύλη καθορίζεται ως εξής:
— ξένα σώματα: θεωρείται ως ξένο σώμα οτιδήποτε 

δεν είναι καρπός. Περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμ−
ματα (φύλλα, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.), τα ανόργανα σώματα 
(χώμα, χαλίκια, πέτρες κ.λπ.) και τα διάφορα υπολείμ−
ματα,

— καρποί προσβεβλημένοι από ασθένειες, καρποί 
προσβεβλημένοι από παγετό, καρποί σκουληκιασμένοι 
ή σάπιοι: καρποί που παρουσιάζουν προσβολές από 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25337

ασθένεια, έντομα ή από παράγοντα σήψης, σε επιφάνεια 
διαμέτρου μεγαλύτερη από 30mm, επεκτεινόμενη στο 
εσωτερικό του καρπού.

Άρθρο 4 
Παράδοση πρώτης ύλης

1. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από τους 
φορείς στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης, 
με ευθύνη του συμβληθέντα φορέα.

2. Κάθε φορτίο πρώτης ύλης συνοδεύεται από τα προ−
βλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία παραστατικά.

3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται 
σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι 
ποσότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βά−
ρος της πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται 
δειγματοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά 
βάρος ελαττωματικής πρώτης ύλης.

Εφόσον το ποσοστό κατά βάρος της συνολικής ελατ−
τωματικής πρώτης ύλης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας είναι μέχρι και 3%, η μεταποιητική επιχείρηση 
καταβάλει το αντίτιμο για το σύνολο της ποσότητας, 
η οποία και υπολογίζεται στον καθορισμό του ύψους 
των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
561/26111/2015 υπουργικής απόφασης.

Στη περίπτωση που το ποσοστό κατά βάρος της συνο−
λικής ελαττωματικής πρώτης ύλης είναι μεγαλύτερο του 
3% και μικρότερο του 10%, το φορτίο γίνεται αποδεκτό, 
ενώ για την ελαττωματική α΄ ύλη άνω του 3% δεν κατα−
βάλλεται αντίτιμο και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό 
των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
561/26111/2015 υπουργικής απόφασης. Εφόσον το ποσο−
στό κατά βάρος της συνολικής ελαττωματικής πρώτης 
ύλης είναι μεγαλύτερο του 10%, το φορτίο απορρίπτεται 
ως ακατάλληλο και μπορεί να επανέλθει μόνο μετά από 
διαλογή που διενεργείται από τον φορέα.

4. Η μεταποιητική επιχείρηση αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να προβεί στη διαλογή της αποδεκτής πρώτης 
ύλης και την απομάκρυνση της ελαττωματικής πρώτης 
ύλης, ώστε να εξασφαλίσει ένα τελικό προϊόν σύμφωνο 
με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

5. Όλα τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται στο 
δελτίο παράδοσης−παραλαβής, σύμφωνα με το ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ 2. Το δελτίο υπογράφεται από εκπρόσωπο του 
φορέα και από εκπρόσωπο της μεταποιητικής επιχεί−
ρησης. Το δελτίο παράδοσης−παραλαβής συνοδεύεται 
και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο.

Εάν κατά την παραλαβή παραβρίσκεται η τριμελής 
επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ του άρθρου 5 της παρούσας, το 
εν λόγω δελτίο συνυπογράφεται και από την επιτροπή.

Δελτίο παράδοσης−παραλαβής υποχρεούται να κρατά 
η μεταποιητική επιχείρηση και ο φορέας.

Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των στοιχείων του 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που αναγράφονται 
στο δελτίο παράδοσης−παραλαβής υπάρξει διαφωνία 
μεταξύ του εκπρόσωπου της μεταποιητικής επιχείρησης 
και του εκπρόσωπου του φορέα, γνωματεύει σχετικά η 
τριμελής επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας και η 
γνωμάτευση είναι οριστική.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Στις περιφερειακές ενότητες όπου εδρεύει το εργο−
στάσιο, συνιστώνται με απόφαση Δ/ντη ΔΑΟΚ, Τριμελείς 

Επιτροπές Ελέγχου (TEE) που απαρτίζονται από δύο 
τουλάχιστον υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ−ΤΕ Γεωπονικού 
με τους αναπληρωτές τους. Έργο των επιτροπών είναι 
η διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 2 και 3.

2. Οι τριμελείς επιτροπές διενεργούν στην μεταποιη−
τική επιχείρηση τους παρακάτω ελέγχους:

α. Επιτόπιος έλεγχος τουλάχιστον στο 5% των ποσο−
τήτων της πρώτης ύλης ανά σύμβαση φορέα με κάθε 
μεταποιητική επιχείρηση. Γίνεται επαλήθευση των ανα−
γραφόμενων στοιχείων στα δελτία παράδοσης−παραλα−
βής και η TEE συνυπογράφει το εν λόγω δελτίο.

Φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο 
αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που 
το συνοδεύουν, απορρίπτεται.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο 
ανωτέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και ο 
χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις 
αρμόδιες ΔΑΟΚ, το αργότερο την ημέρα Πέμπτη της 
εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας υλοποίησής 
του, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας.

β. Έλεγχος του ισοζυγίου πρώτης ύλης και τελικών 
προϊόντων.

γ. Έλεγχος των αποθεμάτων των τελικών προϊόντων 
δύο φορές το χρόνο, μια πριν από την έναρξη και μια 
μετά το τέλος της περιόδου μεταποίησης.

δ. Έλεγχος τήρησης των βεβαιώσεων ελέγχου των 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ακρίβεια των 
μετρήσεων της γεφυροπλάστιγγας ζύγισης.

ζ. Έλεγχος της καταβολής της αξίας της πρώτης ύλης, 
στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης, από την με−
ταποιητική επιχείρηση στους φορείς.

3. Οι Τ.Ε.Ε τηρούν αρχείο συμβάντων στο οποίο κατα−
γράφονται όλοι οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι καθώς 
και τα αποτελέσματα τους και υπογράφεται από τα 
μέλη της.

4. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της μεταποιητι−
κής επιχείρησης αρνείται ή παρακωλύει την διενέργεια 
των ελέγχων του άρθρου 5, ανακαλείται η έγκριση της 
μεταποιητικής επιχείρησης για το ίδιο έτος και απο−
κλείεται από το καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για 
το επόμενο έτος.

Άρθρο 6 
Κοινοποιήσεις

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στο σύστημα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλουν στη Διεύ−
θυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 
για τις εκτάσεις πορτοκαλεώνων, τις ποσότητες που 
μεταποιήθηκαν και τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 7 
Υποδείγματα

Προσαρτώνται στην παρούσα τρία (3) Υποδείγματα 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν 
ως εξής:



25338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25339



25340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25341

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που επι−

θυμούν να εγκριθούν για να συμμετάσχουν στο καθε−

στώς το έτος 2016, υποχρεούται μέχρι την 20η Νοεμ−

βρίου του 2015, να καταθέσουν τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

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, 2 Οκτωβρίου 2015 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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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