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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α−Β/5899/1774 (1)

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4 Αερολιμενικής Διάταξης.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δι−

ευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 16 αυτού.

2. Το άρθρο 153 του Ν. 1815/1988 περί κύρωσης του 
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ 250/Α΄).

3. Το Π.Δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α΄/1−2−1989) «περί Οργανι−
σμού της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α΄/17−2−2011) περί «Αναδι−
οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
άλλες διατάξεις».

5. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 95/1993 του Συμβουλίου «Περί 
κοινών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρή−
σης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α΄/29−1−2014) περί «Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις».

7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της διάταξης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Εφαρμογή

1. Σκοπός της παρούσης Αερολιμενικής Διάταξης είναι 
η ομαλή λειτουργία των Ελληνικών Αερολιμένων.

2. Η παρούσα Αερολιμενική Διάταξη εφαρμόζεται σε 
όλους τους «συντονισμένους αερολιμένες» κατά την 
έννοια του Κοινοτικού Κανονισμού 95/1993, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 2
Διενέργεια πτήσεων − 

κτήση διαθέσιμου χρόνου χρήσης.

1. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πτήσης από και 
προς τους «συντονισμένους αερολιμένες» άνευ εγκεκρι−
μένου διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slot). Η απαγόρευση 
περιλαμβάνει και τις πτήσεις με αεροσκάφη Γενικής 
Αεροπορίας (General Aviation – Business Aviation), καθώς 
και τις πτήσεις Air Taxi, κατά την έννοια του Κοινοτικού 
Κανονισμού 95/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου εξαιρούνται οι πτήσεις Γενικής Αεροπορίας που 
ακολουθούν κανόνες VFR (αεραθλητισμός κλπ).

3. Η αίτηση για χορήγηση διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
υποβάλλεται στον Συντονιστή (coordinator).

4. Τυχόν ακύρωση εγκεκριμένης πτήσης πρέπει να 
κοινοποιείται, εγγράφως, στον Συντονιστή, τουλάχιστον 
δώδεκα (12) ώρες πριν την εκτέλεσή της. 

5. Για την εκτέλεση ad hoc πτήσεων οι ενδιαφερόμε−
νοι, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να συμβουλεύονται 
το AIP GREECE και τα αντίστοιχα NOTAMS των «συντο−
νισμένων αερολιμένων» για ενημέρωση επί των τοπικών 
κανόνων (πχ. PPR−Rules Prior Permission Required, PNR−
Rules Prior Notice Required ή άλλη αντίστοιχη απαίτηση).

Άρθρο 3
Μέγιστοι χρόνοι παραμονής 

αεροσκαφών στους Κρατικούς Αερολιμένες

1. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο έδαφος των 
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αεροσκαφών (maximum ground time) που πραγματο−
ποιούν πτήσεις από και προς τους «συντονισμένους» 
Κρατικούς Αερολιμένες, ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες, με 
εξαίρεση τα αεροσκάφη που εξυπηρετούν πτήσεις: α) 
Αεροπορικών εταιρειών που έχουν έδρα τον Αερολιμέ−
να και β) δημόσιων μεταφορών που έχουν θεμελιώσει 
«ιστορικά δικαιώματα», κατά την έννοια του Κοινοτικού 
Κανονισμού 95/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, 
ο Συντονιστής δύναται να χορηγήσει διαθέσιμο χρόνο 
χρήσης (slot) για την παραμονή αεροσκάφους στους 
Κρατικούς Αερολιμένες για διάστημα μεγαλύτερο των 
δύο (2) ωρών, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί 
η σύμφωνη γνώμη του Αερολιμένα. Το σχετικό αίτημα 
υποβάλλεται στον Συντονιστή και στον Αερολιμένα. 
Αεροσκάφη τα οποία παραμένουν στους Κρατικούς 
Αερολιμένες για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) 
ωρών, δύνανται να μετακινηθούν σε θέσεις στάθμευσης 
μη δημοσιευμένες στο AlP−Greece και στο Notice of 
Airport Capacity (NAC).

3. Για την απόκτηση έδρας (home base) σε ένα αερο−
λιμένα, απαιτείται η προηγούμενη αιτιολογημένη σύμ−
φωνη γνώμη της Διοίκησης του αερολιμένα, μετά από 
εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος ή Γραφείου Αερολι−
μενικού Ελέγχου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Αερολιμένων και στο Συντονιστή.

Άρθρο 4
Αποκλίσεις από εγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο χρήσης

1. Χρονική απόκλιση η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 20’, 
ενωρίτερα ή αργότερα, του εγκεκριμένου διαθέσιμου 
χρόνου χρήσης άφιξης/αναχώρησης του αεροσκάφους, 
λογίζεται ως αποδεκτή.

2. Υπέρβαση της αποδεκτής χρονικής απόκλισης, της 
ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου, συνιστά 
παραβίαση του εγκεκριμένου διαθέσιμου χρόνου χρή−
σης άφιξης/αναχώρησης του αεροσκάφους. 

3. Η εκτέλεση πτήσης με τύπο αεροσκάφους μεγαλύ−
τερης χωρητικότητας επιβατών από τον αναφερόμενο 
τύπο αεροσκάφους στον εγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο 
χρήσης (slot) συνιστά παραβίαση.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1, 
του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 της παρούσας 
Αερολιμενικής Διάταξης τιμωρείται με πρόστιμο. 

2. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων του 
εγκεκριμένου διαθέσιμου χρόνου χρήσης, ή πραγματο−
ποίησης πτήσεων χωρίς εγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο 
χρήσης, πέραν της επιβολής προστίμου, είναι δυνατή και 
η επιβολή απαγόρευσης πραγματοποίησης πτήσεων από/
προς Ελληνικό αερολιμένα ή το σύνολο των Ελληνικών 
αερολιμένων, για το υπόλοιπο της διανυόμενης περιόδου.

3. Ο καθορισμός του ύψους προστίμων και λοιπών 
κυρώσεων, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Άρθρο 6
Εξαιρέσεις

Από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 της παρού−
σης Αερολιμενικής Διάταξης εξαιρούνται οι πτήσεις 

για τις οποίες η παραβίαση του εγκεκριμένου διαθέσι−
μου χρόνου χρήσης άφιξης/αναχώρησης οφείλεται σε 
ένα ή περισσότερους από τους λόγους στους οποίους 
αντιστοιχούν οι κατωτέρω κωδικοί καθυστερήσεων του 
εκάστοτε σε ισχύ ΙΑΤΑ Airport Handling Manual, 18, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 97, 98. 

Άρθρο 7
Κατάργηση Διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι 
διατάξεις 7.44 και 7.45 της Αερολιμενικής Διάταξης υπ’ 
αριθμ. 1 (ΥΠΑ/Δ3/52598/7561/18−12−1995 (ΦΕΚ Β΄ 30/1996)) 
καθώς και οι υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Β/24096/5208/16−6−2004 
(ΦΕΚ Β΄ 956/2004), ΥΠΑ/Δ3/Β/4770/1233/10−2−2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 234/2006), ΥΠΑ/Δ3/Β/13886/3404/14−4−2006 (ΦΕΚ Β΄ 
553/2006) και ΥΠΑ/Δ3/Β/42366/10283/15−11−2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1760/2006) αποφάσεις του Διοικητού της ΥΠΑ.

Άρθρο 8
Ισχύς

Ισχύς της παρούσας από την δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015

Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

F
Αριθμ. 1175/27355 (2)
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3886/114022/12−9−2014 

(ΦΕΚ 2556/Β/25−9−2014) απόφασης Κατανομής των 
κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και με−
τατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2014/2015.

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20−12−2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργη−
ση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 
του Συμβουλίου». 

β) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20−12−2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

γ) Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την 
κατάρτιση του καταλόγου των Περιφερειών που είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά τα−
μεία συνοχής για την περίοδο 2014−2020.
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2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ−

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 «Δι−
οικητικά 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» (Α΄32). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

γ) Tης αριθμ. 3714/110476/4−9−2014 απόφασης Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρω−
ση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]».

δ) Της αριθμ. 3886/114022/12−9−2014 απόφασης Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή των 
κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και με−
τατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2014−2015».

ε) Της αριθμ. 4598/131499/20−10−2014 απόφασης Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή 
συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και 
μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 
[(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2014−2015».

3. Το από 1−3−2013 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 

2014−2018» της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό 
αριθμ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως τροποποι−
ήθηκε τελευταία στις 1−3−2015.

4. Το υπ’ αριθμ. 25/27−1−2015 Προεδρικό διάταγμα «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21/27−1−2015). 

5. Tην αριθμ. Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β/2−3−15) από−
φαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Τσίπρα «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου».

6. Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες 
της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξι−
μων παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την 
ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει 
το μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανε−
μηθέν, αποφασίζουμε: 

Tροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3886/114022/12−9−2014 
απόφαση Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την 
αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την 
περίοδο 2014/2015 και κατανέμουμε κατά Περιφερειακή 
Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)

ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ)

Αν. Μακεδονίας−Θράκης

1. Π.Ε. Έβρου
(Δ.Α.Οικ. και Κ. Αλεξανδρούπολης)

6,31 69.504,00

2. Π.Ε. Έβρου
(Δ.Α.Οικ. και Κ. Ορεστιάδας)

3,00 30.150,00

3. Π.Ε. Ξάνθης 2,63 34.454,8

4. Π.Ε. Καβάλας 30,26 435.154,7

5. Π.Ε. Δράμας 19,35 181.432,90

6. Π.Ε Ροδόπης 0,54 6.058,4

Κ. Μακεδονίας

7. Π.Ε. Σερρών 6,35 59.247,50

8. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 26,79 345.397,20

9. Π.Ε. Κιλκίς 19,94 301.560,90

10. Π.Ε. Πιερίας 9,95 132.929,50

11. Π.Ε. Ημαθίας 8,04 117.760,90

12. Π.Ε. Πέλλας 5,30 51.238,10

13. Π.Ε. Χαλκιδικής 37,845 428.846,00

Δ. Μακεδονίας

14. Π.Ε. Φλώρινας 43,89 367.820,60

15. Π.Ε. Κοζάνης 0,5 7.180,00

Ηπείρου

16. Π.Ε. Ιωαννίνων 7,11 99.867,50

17. Π.Ε. Θεσπρωτίας 2,50 25.125,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)

ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ)

Θεσσαλίας

18. Π.Ε. Λάρισας 9,15 105.898,80

19. Π.Ε. Μαγνησίας 22,00 296.396,90

20. Π.Ε. Καρδίτσας 10,09 99.222,70

21. Π.Ε. Τρικάλων 1,7 12.521,00

Ιονίων Νήσων

22. Π.Ε. Λευκάδας 1,77 20.285,00

23. Π.Ε. Κεφαλληνίας 12,06 72.347,40

Δ. Ελλάδος

24. Π.Ε. Αχαΐας 274,50 4.625.853,70

25. Π.Ε. Ηλείας 24,67 298.246,60

26. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2,40 23.340,00

Στερ. Ελλάδος

27. Π.Ε. Φθιώτιδας 5,83 31.403,30

28. Π.Ε. Βοιωτίας 45,66 774.033,60

29. Π.Ε. Εύβοιας 15,55 125.202,00

Πελοποννήσου

30. Π.Ε. Αργολίδας 9,19 105.237,50

31. Π.Ε. Κορινθίας 67,47 785.141,90

32. Π.Ε. Αρκαδίας 20,78 212.075,80

33. Π.Ε. Μεσσηνίας 
(Δ.Α.Οικ. και Κ. Καλαμάτας)

6,01 41.353,80

34. Π.Ε. Μεσσηνίας
(Δ.Α.Οικ. και Κ. Τριφυλλίας)

7,92 88.891,40

35. Π.Ε. Λακωνίας 15,40 198.118,20

Αττικής

36. Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2,80 29.824,00

37. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 29,83 304.954,00

38. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 13,99 120.194,60

39. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 1,16 7.772,00

Β. Αιγαίου

40. Π.Ε Λέσβου 28,44 322.453,20

41. Π.Ε. Χίου 1,50 10.388,00

42. Π.Ε Σάμου 6,42 51.003,20

Ν. Αιγαίου

43. Π.Ε Σύρου* 22,84 192.013,40

44. Π.Ε Ρόδου** 8,53 59.121,40

Κρήτης

45. Π.Ε Ηρακλείου 33,52 298.439,10

46. Π.Ε Ρεθύμνου 5,48 60.905,20

47. Π.Ε Χανίων 8,60 88.978,00

48. Π.Ε. Λασιθίου 4,74 31.766,00

ΣΥΝΟΛΟ 950,305 12.187.109,70

*Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας − Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυ−
κόνου, Άνδρου, Θήρας).

** Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου)
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Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αριθμ. 
3714/110476/4−9−2014 υπουργική απόφαση όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκρι−
μένων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργι−
κής περιόδου 2014−2015, και η μη σύσταση τραπεζικής 
εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυ−
ρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω υπουργική 
απόφαση.

Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2014−
2015 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδι−
αφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 
2015.

Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφο−
λιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λα−
σιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις: 

i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
ii) επανεμβολιασμός
Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις 

Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερε−
άς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται 
ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδο−
τούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους 
του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις 
υπόλοιπες Π.Ε.

Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό−
γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον 
στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν 
το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα 
φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβο−
λής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς 
της περιοχής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Aριθμ. 1176/27357 (3)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ 

εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1371/2014 της Επι−
τροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότη−
ση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπι−
ση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων 
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωρο−
κηπευτικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 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 προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιή−

θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄101). 

γ) Του άρθρου 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).

2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄21).

3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα». 

γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου». 

δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».

στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη 
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για 
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».

4. Την αριθμ. Υ 103/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» 
(Β΄ 309). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
1031/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονι−
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σμό 1371/2014 της Επιτροπής «για την τροποποίηση του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά 
με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτα−
κτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων 
οπωροκηπευτικών».

Άρθρο 2
Ποσότητες Προϊόντων

Οι ποσότητες που καλύπτονται από τα συμπληρωματι−
κά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για την περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο 
β) του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει, είναι εκείνες του 
Παραρτήματος Ια του προαναφερθέντος Κανονισμού.

Άρθρο 3
Επιλέξιμα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης

1. Οι ποσότητες του άρθρου 2 της παρούσας από−
φασης καλύπτουν ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης 
συγκομιδής.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 2 
αριθμ. 266355/11−2−2009 (ΦΕΚ 594Β΄/2009) κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και 
για την εφαρμογή των συμπληρωματικών προσωρινών 
εκτάκτων μέτρων στήριξης του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως 
ισχύει τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από 
την αγορά δύναται να διατεθούν για:

α. δωρεάν διανομή 
β. διατροφή αγροτικών ζώων.

Άρθρο 4
Κατανομή Ποσοτήτων

1. Η κατανομή των ποσοτήτων του άρθρου 2 της πα−
ρούσας απόφασης ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγω−
γών και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώ−
σεων Παραγωγών γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση 
κατά προτεραιότητα». 

2. Οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν τα στοιχεία του άρθρου 10 
παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ− Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ο 
οποίος παρακολουθεί το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά 
προτεραιότητα» και κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοι−
χεία του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει 
κατά τις προβλεπόμενες στο ίδιο άρθρο ημερομηνίες. 

Άρθρο 5
Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης 

για τους παραγωγούς που δεν είναι 
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

1. Σε περιφερειακές Ενότητες της χώρας που δεν 
λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών οι παραγωγοί 
που δεν είναι μέλη Οργανώσεων δεν υποχρεούνται να 
συνάψουν την σύμβαση με αναγνωρισμένη Οργάνωση 
Παραγωγών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρα−
φος 3 του Καν. (ΕΕ) 1031/ /2014. 

2. Οι παραγωγοί της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην 
οποία προτίθενται να προβούν. Η πληροφορίες της κοι−
νοποίησης είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 78 
του Καν. (ΕΕ) 543/2011.

3. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν: 
α. αν η ποσότητα που θα παραδοθεί συνάδει με τις 

περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση κα−
θώς και την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 και

β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 108 
του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% της ποσότητας των 
προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθούν. 

4. Σε περιφερειακές Ενότητες της χώρας που λει−
τουργούν Οργανώσεις Παραγωγών οι παραγωγοί που 
δεν είναι μέλη Οργανώσεων υποχρεούνται να συνάψουν 
σύμβαση με αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
Καν. (ΕΕ) 1031/ /2014. Οι ποσότητες που παραδίδονται 
από παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Πα−
ραγωγών συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις 
και την εκάστοτε έκταση καθώς και την Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης 2014. 

Άρθρο 6
Διαδικασία πρώιμης συγκομιδής 

για τους παραγωγούς που δεν είναι 
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

1. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Πα−
ραγωγών κοινοποιούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια πρώιμης 
συγκομιδής στην οποία προτίθενται να προβούν. Οι πλη−
ροφορίες της κοινοποίησης είναι εκείνες που ορίζονται 
στο άρθρο 85 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και στο άρθρο 23 
της αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594Β΄/2009) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει. 

2. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν: 
α. την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 και
β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 110 

του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% των εκτάσεων παρα−
γωγής στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση 
της πρώιμης συγκομιδής. 

Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Οι ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης συγκομιδής 
υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρ−
θρο 8 του Καν.(ΕΕ) 1031/2014. 

2. Κατά την διενέργεια των ελέγχων των εκ των προ−
τέρων κοινοποιήσεων των επιλέξιμων μέτρων στήριξης 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα του άρθρου 
1 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει 
προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες από−
συρσης και πρώιμης συγκομιδής αφορούν ποικιλίες ντο−
μάτας που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπές, 
οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί που δεν 
είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών πρέπει να τηρούν 
τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα.

Άρθρο 8
Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και Ιδρύματα 

Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει δύνανται να δια−
τεθούν με δωρεάν διανομή και στους αποδέκτες που 
έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται σύμφωνα με τα διαλαμ−
βανόμενα στην αριθμ. 4361/125752/8−10−2014 (ΦΕΚ 2699/
Β΄/2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 
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Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Aριθμ. 15211 (4)

  Ανάθεση σύνταξης μελέτης στην Εταιρία 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/
6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της 
παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 104).

2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/
6−5−1997) και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του 
Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περ. γ΄ της παρ 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 
174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 
του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 A΄/3−12−1998).

4) Την περ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 
του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α΄/30−6−2003).

5) Την με αριθμ. πρωτ. 205/2004 Γνωμοδότηση του Γ΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 106173/28−1−2013, 
13536/6−2−2014, 95981/26−11−2014 και 3841/4−3−2015, της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7) Το έγγραφο προσεισμικού έλεγχου με αριθμ. πρωτ. 
106312/29−10−2014 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Κέρκυρας.

8) Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 868/10−2−2015, 1181/
2−3−2015 και 1286/3−3−2014 του Καταστήματος Κράτησης 
Κέρκυρας.

9) Την ανάγκη διενέργειας μελέτης με αναλυτικό 
προσδιορισμό των επιμέρους εργασιών, του χρονοδια−
γράμματος και του προϋπολογισμού για την εκτέλεση 
εργασιών στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας.

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε» την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση των κά−
τωθι εργασιών στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, 
ως ακολούθως:

1. Επαύξηση ισχύος από 5η κατηγορία 85 KVA σε μέση 
τάση 350 KVA, και εγκατάσταση έτοιμου υποσταθμού 
μέσης τάσης 350 KVA τύπου κοντέινερ καθώς και προ−
μήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 325 KVA (τουλάχι−
στο) τύπου κοντέινερ στη νεκρή ζώνη και νέα κοινή κα−
λωδίωση προς τον κεντρικό πίνακα που θέλει μεταφορά 
και επέκταση σε διπλανό χώρο κατάλληλα μονωμένο.

2. Αποκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας.
3. Αποξήλωση πλακών ελλενίτ, συλλογή συσκευασία 

και μεταφορά αυτών και επιστέγαση με προκατασκευ−
ασμένα και προβαμμένα θερμομονωτικά πετάσματα 
πολυουρεθάνης και απαραίτητες ηλεκτρικές εγκατα−
στάσεις.

4. Μελέτη και εγκατάσταση αλεξίσφαιρων πορτών 
και παραθύρων για την ασφάλεια των χώρων της εξω−
τερικής φρουράς.

5. Επισκευή τοιχοποιίας μαρκιζών κουφωμάτων κα−
θώς και αντικατάσταση σκεπής στο κυκλικό κτίριο που 
φιλοξενεί το Αρχειοφυλακείο − εκκλησία − ιατρείο − 
αναρρωτήριο − χώρο πολλαπλών χρήσεων − γραφείο 
ακροάσεων Διευθυντή − Εισαγγελέα.

6. Αποκατάσταση ζημιών πλάκας προβόλων των σκο−
πιών της εξωτερικής φρουράς.

7. Ενίσχυση και αποκατάσταση στη δόμηση και Η/Μ 
προβλημάτων του κτιριακού συγκροτήματος.

Κατά τη μελέτη θα προσδιοριστούν αναλυτικά οι ερ−
γασίες, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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