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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1201 (1)

    Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων έτους 2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, 

όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. β 
του άρθρο 321 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) περί ατομικής 
υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005.
3. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1061/2012 

(ΦΕΚ 896 Β΄).

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄), 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τόσο των φο−
ρολογουμένων όσο και των υπηρεσιών με στόχο τη 
δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Πε−
ριουσιολογίου.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2012 η δήλωση στοιχείων ακινήτων 
υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι−
κοινωνίας μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των 
υπηρεσιών του Taxisnet.

2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των 
υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου 
υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων 
της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το 
όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.

Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος 
χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο, δεν είναι 
πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

Από την ημερομηνία καταχώρισης της διακοπής ή της 
διάστασης της έγγαμης σχέσης στο υποσύστημα Taxis − 
Μητρώο διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος 
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διά−
σταση συζύγου για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
της πρώην ή σε διάσταση, κατά περίπτωση, συζύγου.

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου προστα−
τευόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
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Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα με 
τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης 
του ιδίου, στο όνομα του ανηλίκου τέκνου. Από την 
ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή 
η χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης 
του γονέα για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινή−
των. Σε περίπτωση που, με βάση τα μηχανογραφικά 
τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ο υπόχρεος γονέας, 
η δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου, 
μετά την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη και του 
κωδικού πρόσβασης του τέκνου.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο − φυσικό 
πρόσωπο είτε να πραγματοποιεί διορθώσεις σε δηλώ−
σεις στοιχείων ακινήτων είτε να προβεί σε έλεγχο της 
εικόνας της περιουσιακής του κατάστασης, ετών 2010 
και 2011, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δήλωση − εκκαθαριστι−
κό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για το έτος αυτό.

5. Οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία 
των νομικών προσώπων για το έτος 2012, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά με δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012. 
Μετά την καταχώρηση των μεταβολών της ακίνητης 
περιουσίας, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης 
του νομικού προσώπου πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν 
της 1ης Ιανουαρίου 2012. Σε περίπτωση εμφάνισης μέ−
ρους της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου 
ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων 
επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο πραγματοποι−
εί υποχρεωτικά τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να 
αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κα−
τάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2012. Νομικά πρόσωπα, 
στην περιουσιακή κατάσταση των οποίων δεν επήλθε 
μεταβολή κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2012, δεν υπο−
χρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
του έτους αυτού.

6. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χει−
ρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης αυ−
τής, χωρίς την επιβολή προστίμου αποκλειστικά στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων έτους 2012 έχει αποβιώσει και έχει ενημερωθεί 
το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αποβιώ−
σαντος.

β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει 
τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης.

γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω αποδεδειγ−
μένης αδυναμίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν κα−
θίσταται εφικτή η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

7. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος χρειαστεί αντίγραφο 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου, προσκομίζει εκτυπωμένη την ηλεκτρονικά 
υποβληθείσα δήλωση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δή−
λωση του άρθρου 18 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την 
οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αριθμ. 15064 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινής από−

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων «Καθορισμός 
ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Μετρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα 
για την ποιότητα τροφίμων» του άξονα 1 «Βελτίω−
ση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργί−
ας και της δασοκομίας» του προγράμματος αγροτι−
κής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» (ΠΑΑ)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−

μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3−12−2007) και 
ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/7−6−2010).

3. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ Α΄/320/1974), 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 Α΄/199/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ Α΄/138/1997).

4. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22−4−2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 (ΦΕΚ Β΄/972/22−5−2009) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊ−
σταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της 
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 261044/27−4−2010 (ΦΕΚ 
Β΄/625/11−5−2010), 271674/10−5−2010 (ΦΕΚ Β΄/701/25−5−2010), 
271726/6−9−2010 (ΦΕΚ Β΄/1400/6−9−2010), 135074/8−2−2011 (ΦΕΚ 
Β΄/7267/18−2−2011), 155504/18−4−2011 (ΦΕΚ Β΄/859/16−5−2011) 
και 184/29889/13−3−2012 (ΦΕΚ Β΄/910/23−3−2012) όμοιες απο−
φάσεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 10480/22−8−2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./400/
23−8−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το άρθρο 24 του Ν. 3156/2003 με τίτλο «Ομολογιακά 
δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από 
ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/157/25−6−2003), περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρη−
ματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π και την 
υπ’ αριθμ. 256223/16−10−2003 (ΦΕΚ Β΄/1557/22−10−2003) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Γεωργίας, περί διάρθρωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτή−
των της, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301479/
22−10−2004 (ΦΕΚ Β΄/1632/3−11−2004) όμοια απόφαση.
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8. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1886/12−9−2008), περί αναδι−
άρθρωσης και μετονομασίας της ως άνω υπηρεσίας σε Ειδι−
κή Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, υπαγόμενη στον Ειδικό Γραμματέα 
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Το άρθρο 7, παράγραφος 13α του Ν. 3840/2010, με 
τον οποίο η ως άνω υπηρεσία μετονομάστηκε εκ νέου 
σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

10. Την υπ’ αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ Β΄/315/25−2−
2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί τροποποίη−
σης της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης και ειδικότερα το άρθρο 2 με την οποία 
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα και της ανατέθηκε η άσκηση μέρους 
των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκεί.

11. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
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 Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» 
(ΦΕΚ Β΄/1205/13−7−2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Την υπ’ αριθμ. 327739/11−10−2007 (ΦΕΚ Β΄/2038/
17−10−2007) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ. ως 
Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών 
ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».

13. Την υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωμή των Μέ−
τρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ περιόδου 2007−2013 και 
της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 
«Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000−
2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 
για την εφαρμογή του».

14. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−9−2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέ−
σπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013» 
(ΦΕΚ Β΄/2153/16−10−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
κάθε φορά.

15. Την υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινή υπουργική από−
φαση για τον καθορισμό ενισχύσεων και διαδικασιών 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γε−
ωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του 
Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα 
της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ (ΦΕΚ Β΄/
1201/19−6−2009, ΦΕΚ Β΄/1327/3−7−2009).

16. Την υπ’ αριθμ. 1720/3−7−2009 υπουργική απόφαση 
λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 132 του Άξονα 1 
του ΠΑΑ (ΦΕΚ Β΄/1412/15−7−2009), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 2133/19−4−2010 (ΦΕΚ Β΄/561/30−4−2010) 
και 3653/24−9−2010 (ΦΕΚ Β΄/1648/15−10−2010) υπουργικές 
αποφάσεις και ισχύει.

17. Την υπ’ αριθμ. 14813/20−12−2011 υπουργική απόφαση 
λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 132 του Άξονα 1 
του ΠΑΑ, σε ότι αφορά τους ελέγχους και την πληρωμή 
των δικαιούχων (ΦΕΚ Β΄/3200/30−12−2011).

18. Την υπ’ αριθμ. 262345/22−3−2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συ−
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής 
στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄/323/24−3−2010).

19. Την υπ’ αριθμ. 176542/3−8−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως δια−
πιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών, που έχουν ανα−
τεθεί στα Τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
των αρμόδιων Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των οικείων Περιφερειών του Ν. 3852/2010, στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., για το Μέτρο 132 του ΠΑΑ 
2007−2013» (ΦΕΚ Β΄/1893/29−8−2011).

20. Την υπ’ αριθμ. 4941/7−11−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πό−
ρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανά−
πτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄/2538/7−11−2011).

21. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄/
2105/9−7−2012).

22. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722 (3)/5−7−2012 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄/2094/
6−7−2012).

23. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής» καθώς και τους εφαρμοστικούς αυτού, 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

24. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005 «για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά.

25. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

26. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2007 «για τη βιολογική παραγωγή και την επι−
σήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργη−
ση του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 24ης 
Ιουνίου 1991 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής»» καθώς και 
τους εφαρμοστικούς αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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27. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανου−
αρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης», όπως ισχύει κάθε φορά.

28. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29−11−2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013 (ΠΑΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 
φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν 
απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.

29. Το τεχνικό δελτίο του Μέτρου 132 του Άξονα 1 
του ΠΑΑ.

30. Το γεγονός ότι από τις τροποποιούμενες με την 
παρούσα διατάξεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης που αφορά την εφαρμογή του 
Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για 
την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) στα παρακάτω Άρθρα 
και Παραρτήματα ως προς τα παρακάτω σημεία:

1. Το άρθρο 3 αντικαθιστάται ως εξής:

«Άρθρο 3
Αρμόδιοι Φορείς

1. Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007 −2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ). 
Εφεξής, όπου αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ 
ΕΠΑΑ) θα εννοείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΠΑΑ 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

2. Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου είναι η Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (EYE ΠΑΑ). 
Εφεξής, όπου αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ) θα εννοείται η Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (EYE ΠΑΑ).

3. Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Οργανισμός Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι−
σμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

4. Φορείς Υλοποίησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ή σε κάποιες περιπτώσεις 
μόνο Αγροτικής Οικονομίας) των Γενικών Δ/νσεων Πε−
ριφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των οικείων Περιφερειών (στο εξής ΔΑΟΚ/ΔΑΟ) του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010). Εφεξής, όπου αναφέρο−
νται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων θα εννοούνται οι υπηρεσίες του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

2. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2 προστίθενται νέα ση−
μεία μετά το (η) ως εξής:

«θ) Να διατηρεί ενταγμένο στο Μέτρο, σε όλη τη διάρ−
κεια υλοποίησης του, το σύνολο του επιλέξιμου κλάδου 
παραγωγής που επέλεξε να εντάξει και να δηλώνει 
τυχόν μεταβολές του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 15 και 16 της παρούσας.

ι) Να γνωστοποιεί εγκαίρως στους Φορείς Υλοποίησης 
μεταβολές σε στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης και του 
φακέλου υποψηφιότητας που σχετίζονται με την υλο−
ποίηση αλλά δεν αναφέρονται στην απόφαση ένταξης».

3. Στο άρθρο 6 η παράγραφος 3 αντικαθιστάται ως 
εξής:

«3. Η εκμετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηματοδοτη−
θεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Ενωσιακές πηγές 
για την ίδια δαπάνη. Για την αποφυγή επικαλύψεων 
χρηματοδότησης ενεργειών του Μέτρου 132 με άλλες 
δράσεις του ΠΑΑ εφαρμόζεται η διαδικασία του άρ−
θρου 12, παρ. 2, της παρούσας. Η αποφυγή επικαλύψεων 
χρηματοδότησης του Μέτρου 132 με άλλες δράσεις, η 
ευθύνη εφαρμογής των οποίων δεν ανήκει στο ΠΑΑ, 
π.χ. από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009, διασφαλίζεται από την 
EYE ΠΑΑ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και άλλες 
Υπηρεσίες βάσει των εκάστοτε ισχυόντων καθεστώτων».

4. Στο άρθρο 12 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως 
ακολούθως, και η αρίθμηση των υφιστάμενων παρα−
γράφων 2−4 αλλάζει αντιστοίχως σε 3−5:

«2. Δεδομένου ότι υπάρχουν κριτήρια διαχωρισμού 
με τον Πυλώνα 1, η EYE ΠΑΑ ζητά το σύμφωνο γνώμης 
της Μονάδας Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις χρηματοδότησης 
ενεργειών, και ενημερώνει την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
για τυχόν ευρήματα».

5. Στο άρθρο 14 γίνεται αρίθμηση της μόνης παρα−
γράφου σε πρώτη (1.) και προστίθεται νέα παράγραφος 
ως εξής:

«2. Η απόφαση έγκρισης πράξης τροποποιείται από 
την EYE ΠΑΑ κατά την πορεία υλοποίησης του Μέτρου 
ως συνέπεια μεταβολών στην κατάσταση των ενταγμέ−
νων δικαιούχων, όπως π.χ. λόγω ανάκλησης της έγκρι−
σης ενός δικαιούχου.»

6. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 5 αντικαθιστάται και 
προστίθεται νέα παράγραφος 7. ως εξής:

«5. Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονομι−
κής ενίσχυσης επισύρει κυρώσεις που περιγράφονται 
στην παρούσα απόφαση. Μεταβολές των στοιχείων της 
απόφασης ένταξης επιτρέπονται μόνο κατόπιν τροπο−
ποίησης της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
παρούσας. Δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφα−
σης ένταξης στις εξής περιπτώσεις: α. Μεταβολή των 
στοιχείων του δικαιούχου που δεν αφορούν την ταυ−
τοποίηση του (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, λογαριασμός 
τράπεζας κ.λπ.) και

β. Μεταβολή του μεγέθους του ενταγμένου φυτικού/
ζωικού κεφαλαίου (έκταση αγροτεμαχίων, αριθμός 
ζώων/μελισσοσμηνών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
απαλείφεται κάποιος από τους ενταγμένους κλάδους 
παραγωγής».

«7. Οι αποφάσεις ένταξης ή στοιχεία τους, καθώς και 
τυχόν ανάκληση τους βάσει του άρθρου 16, σημείο Α της 
παρούσας, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα και 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) με ευθύνη της EYE ΠΑΑ».

7. Το άρθρο 16 αντικαθιστάται ως εξής:

«Άρθρο 16
Ανάκληση − Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης

1. Η απόφαση ένταξης στην πορεία υλοποίησης της, 
δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με ευθύνη του 
φορέα που την εξέδωσε, ως ακολούθως:

Α) Ανάκληση
Ανάκληση της απόφασης ένταξης μπορεί να γίνει 

μετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους 
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ελέγχους προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων 
χορήγησης της ενίσχυσης.

Β) Τροποποίηση
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης μπορεί να γίνει:
• Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον:
− Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Η εκμετάλλευση και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις 

μεταβιβασθούν σε άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο 
της δέσμευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, εξετάζεται 
η επιλεξιμότητα του διαδόχου ως προς τα κριτήρια 
του άρθρου 10 της παρούσας. Τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά για αυτό το σκοπό συνυποβάλλονται με 
την αίτηση. 

− Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον:
○ Προβλέπεται στο Μέτρο.
○ Δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου 

και της αρχικής έγκρισης.
○ Δεν γίνεται υπέρβαση των εγκεκριμένων ορίων δαπά−

νης της πράξης, ετήσιου και πενταετίας. Στην περίπτω−
ση που εκ της τροποποίησης προκύψει υπέρβαση του 
ορίου για την έγκριση της τροποποίησης θα τηρηθούν 
οι διαδικασίες V και επόμενες της υπ’ αριθμ. 8932/2008 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2153/16−10−2008).

• Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή Κανονιστικού 
πλαισίου και εφόσον τούτο προβλέπεται στην αρχική 
απόφαση ένταξης.

• Χωρίς να απαιτείται έγγραφο αίτημα του δικαιού−
χου, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται αλλαγές που 
καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2049/2011 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄/1183/9−6−2011), η οποία τροποποίησε την υπ’ 
αριθμ. 8932/2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2153/
16−10−2008).

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης 
που γίνονται μετά από αίτημα του δικαιούχου υποβάλ−
λονται στους Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι τις διαβιβά−
ζουν στην EYE ΠΑΑ μαζί με έγγραφη άποψη επ’ αυτών. 
Η EYE ΠΑΑ, αφού εξετάσει τα ανωτέρω, προβαίνει κατά 
περίπτωση στην έκδοση τροποποιημένης απόφασης 
έγκρισης ή έγγραφης ενημέρωσης απόρριψης, με υπο−
γραφή του Ειδικού Γραμματέα.

3. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ανάγκη 
τροποποίησης χωρίς αίτημα του δικαιούχου, η EYE ΠΑΑ 
προβαίνει στην έκδοση τροποποιημένης απόφασης 
έγκρισης, με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα.

4. Οι υπογεγραμμένες αποφάσεις/απαντήσεις απο−
στέλλονται στους δικαιούχους και κοινοποιούνται στους 
αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, τα δε τροποποιημένα 
στοιχεία τους εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα, 
καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), με ευθύνη της EYE ΠΑΑ.

5. Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης δύναται 
να οδηγήσει ακόμη και σε ανάκληση της απόφασης 
ένταξης, ή και σε επιβολή πρόσθετων κυρώσεων».

8. Στο άρθρο 17 η παράγραφος 3 αντικαθιστάται ως 
εξής:

«3. Με βάση το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και συνυπολογίζο−
ντας την υποβαλλόμενη αίτηση πληρωμής του Άρθρου 18, 
τους ελέγχους του Άρθρου 19 και τυχόν κυρώσεις, προ−
κύπτει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο».

9. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθιστάται ως 
εξής:

«1. Μετά την ολοκλήρωση των ετησίων δεσμεύσεων 
του και εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται 
κάθε φορά σε σχετική ανακοίνωση της EYE ΠΑΑ, ο 
δικαιούχος υποβάλλει στους Φορείς Υλοποίησης:

Ι. Αίτηση πληρωμής.
II. Εξοφλημένα παραστατικά δαπανών.
III. Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οργανισμού/Φορέα.
IV. Για την περίπτωση της βιολογικής γεωργίας ή κτη−

νοτροφίας από το 3ο έτος υλοποίησης και μέχρι τη 
λήξη της περιόδου δέσμευσης: Έγγραφο πιστοποίησης 
προϊόντος ή Αποδεικτικό Έγγραφο για την επιχείρηση 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XII του 
Καν. (ΕΚ) 889/2008), εκτός τεκμηριωμένης περίπτωσης 
μηδενικής παραγωγής.

Λεπτομέρειες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
θα ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής».

10. Στο άρθρο 19, οι δύο τελευταίες παράγραφοι αντι−
καθιστώνται ως εξής:

«3. Επί των δημοσιοποιημένων καταστάσεων οι ενδι−
αφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον 
υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε χρονικό 
διάστημα που θα ορίζεται από την EYE ΠΑΑ. Οι ενστά−
σεις εξετάζονται από την EYE ΠΑΑ, η οποία ενημερώνει 
για το αποτέλεσμα το δικαιούχο, τον ενιστάμενο εφό−
σον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, καθώς και το Φορέα 
Υλοποίησης για τις ενέργειες του».

«4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της 
ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης δεν θεωρούνται επι−
λέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται 
οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που 
περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας όπως 
αυτές θα καθορίζονται στην Πρόσκληση».

11. Στο άρθρο 20, το σημείο (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στην υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ φακέλου πληρω−

μής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στην EYE ΠΑΑ μόνο της 
αναλυτικής κατάστασης πληρωμής των δικαιούχων με 
την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης».

12. Το άρθρο 21 αντικαθιστάται ως εξής:

«Άρθρο 21
Πληρωμή δικαιούχων

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην πληρωμή των δικαιού−
χων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η πληρωμή 
των δικαιούχων γίνεται με την κατάθεση του καταβλη−
τέου ποσού στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής κατα−
χωρούνται στο ΟΠΣΑΑ.

2. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκχώρηση 
της ενίσχυσης.

3. Μετά το τέλος της πενταετίας, ο δικαιούχος υπο−
χρεούται να τηρεί τα παραστατικά που αφορούν τη 
συμμετοχή του στο Μέτρο για τρία έτη από την τε−
λευταία πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. 
(ΕΚ) 885/2006».

13. Στο άρθρο 22, οι περιπτώσεις Ι και II τροποποιού−
νται ως εξής:

− Στην περίπτωση Ι, η δεύτερη παράγραφος αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 
ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενη−
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μερώσει τους Φορείς Υλοποίησης για την πορεία του 
έργου, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και 
να αιτηθεί παράταση δεόντως αιτιολογημένη, το έργο 
θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβλη−
θείσες ενισχύσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο 
σύνολό τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας».

− Στην περίπτωση ΙΙ, στο πρώτο σημείο (Μη τήρηση 
των απαιτήσεων των Κοινοτικών (Βιολογική Παραγω−
γή) και Εθνικών συστημάτων ποιότητας (AGRO 2 και 
AGRO 3)) προστίθεται το εξής κείμενο στο τέλος της 
παραγράφου:

«Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν σε περίπτωση που:
○ από την ετήσια βεβαίωση δεν προκύπτει η ένταξη 

του συνόλου του κλάδου παραγωγής,
○ από το 3ο έτος υλοποίησης και μετά δεν υποβάλλε−

ται το έγγραφο πιστοποίησης, σύμφωνα με το σημείο 
V της παραγράφου 1 του άρθρου 18».

14. Το άρθρο 24 αντικαθιστάται ως εξής:

«Άρθρο 24
Ανάκτηση ενισχύσεων

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μία συ−
γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα 
ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο Μέτρο ή 
καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά 
δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην Ενότητα III, ΜΕΡΟΣ IX, ΙΧ.2. της υπ’ 
αριθμ. 8932/2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2153/
16−10−2008), όπως ισχύει κάθε φορά.»

15. Στο Παράρτημα Ι τροποποιούνται οι εξής Ορισμοί:
• Γεωργός
Ο ορισμός αντικαθιστάται ως εξής:
«Γεωργός νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 

οποίο είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκμετάλ−

λευσης από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 25% 
των συνολικών του εισοδημάτων. Οι άμεσα συνταξι−
οδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή 
εξωτερικού δεν είναι γεωργοί για τους σκοπούς του 
Μέτρου».

• Γεωργική εκμετάλλευση
Από τον ορισμό διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο:
«Σε επίπεδο συζύγων η εκμετάλλευση θεωρείται ενι−

αία κι αδιαίρετη (οικογενειακή εκμετάλλευση)».
• Κλάδος παραγωγής
Ο ορισμός αντικαθιστάται ως εξής:
«Κλάδος παραγωγής είναι η συνολική έκταση που 

καταλαμβάνεται από την ίδια καλλιέργεια για τον 
ίδιο σκοπό, καθώς και το σύνολο των παραγωγικών 
ζώων του ίδιου είδους που εκτρέφονται στην εκμε−
τάλλευση για τον ίδιο σκοπό π.χ. ελιά ελαιοποιήσιμη, 
γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κτλ.»

16. Στο Παράρτημα ΙΙ, παράγραφοι Α) Βιολογική Πα−
ραγωγή και Β) AGRO 2, η 2η παύλα αντικαθιστάται 
ως εξής:

«− Δημητριακά, εφόσον προορίζονται για την ανθρώ−
πινη διατροφή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02030001211120008*

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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