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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1567/65031 (1)
    Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της 

κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της παραγρά−
φου 4, του άρθρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επι−
τροπής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄38),

β) το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων»,

γ) το Π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,

δ) το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών,

ε) τη με αριθμ. Υ103(ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση του 
Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Απο−
στόλου, του Δημητρίου.

2. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 (Α΄32) «Δι−

οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο−
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄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΄/03),

γ) του άρθρου 33 της αριθμ. 104/7056/2015 υπουργικής 
απόφασης (Β΄147) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα 
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ 
εκτέλεση του Καν(ΕΕ)13072013 και του Καν(ΕΕ)1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,

δ) της υπ’ αριθ. 263493/27−7−04 κοινής υπουργικής από−
φασης, σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγρα−
φής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού 
τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 1253), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 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». 

β) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ−
των στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
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αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

γ) 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 
X του εν λόγω κανονισμού».

δ) 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».

ε) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

στ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο 
κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου».

ζ) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, 
τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων».

η) 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγο−

προβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ.

4. Την αριθ. 53095/20−5−2015 εισήγηση του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

5. Τη με αρ. πρωτ. 664/58491 27−05−2015 γνώμη της Γ. 
Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο και Έτος Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ανα−
γκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής 
συνδεδεμένης ενίσχυσης (θα αναφέρεται στο εξής ως 
συνδεδεμένη ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη») 
στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 4, του άρθρου 52 του Καν. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τα 
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής.

 Ειδικότερα αφορά στα ακόλουθα μέτρα:
Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους 

κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους 

κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
2. Σκοπός και των δύο Μέτρων της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι η στήριξη 
των κτηνοτρόφων που δε διαθέτουν γη . 

3. Το έτος εφαρμογής των Μέτρων της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης αρχίζει από το έτος ενίσχυσης 2015. 

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τη 
συνδεδεμένη ενίσχυση διαμορφώνεται για κάθε μέτρο ως εξής:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Μέτρο 1: Βοοειδή 4.500.000€ 4.450.000€ 4.393.986€ 4.345.537€ 4.297.093€ 4.297.093€

Μέτρο 2: αιγοπρόβατα 25.500.000€ 25.196.819€ 24.899.254€ 24.624.711€ 24.350.192€ 24.350.192€

Άρθρο 3
Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους 
παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

Α. Γενικοί όροι:
1. διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
2. δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

Β. Ειδικοί όροι ανά μέτρο για το μέτρο 1: 
Β1. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτου παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής 

επικράτειας και διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΜΜΖ επιλέξιμων βοοειδών.
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Β2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν ση−
μανθεί και καταγραφεί και διατηρούνται στην εκμετάλ−
λευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης τους και καταλήγει έξι (6) μήνες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εμπρό−
θεσμων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Γ. Ειδικοί όροι ανά μέτρο για το μέτρο 2: 
Γ1. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύ−

σεων στη χώρα μας, εντός της ελληνικής επικράτειας 
και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα. 

Γ2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρ−
τήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του άρ. 6 και να 
έχει καταγραφεί σύμφωνα με την περίπτωση 12 της 
παρ. Γ του άρ. 8, της κοινής υπουργικής απόφασης 
263493/27.07.2004 (ΦΕΚ 1253, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
από την κοινής υπουργικής απόφασης 134167/18.4.2011 
(ΦΕΚ 823, τ.Β΄), και τα οποία διατηρούνται στην εκμε−
τάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης τους και καταλήγει έξι (6) μήνες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εμπρό−
θεσμων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Δ. Αποφυγή διπλής ενίσχυσης: Βάσει του άρθρου 52 
του Καν. Ε.Ε. 1307/2013 και του άρθρου 54 του Καν. (ΕΚ) 
639/2014 της Επιτροπής, αποκλείονται από την παρούσα 
συνδεδεμένη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται 
με άλλες συνδεδεμένες ενισχύσεις δυνάμει του καν. (ΕΕ) 
1307/2013, εκτός αυτής των μεταξοσκωλήκων. 

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους υπό 
μορφή ετήσιας συνδεδεμένης ενίσχυσης με βάση το 
επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης, ως 
εξής: 

Α. για το Μέτρο 1 (βοοειδή) ανά επιλέξιμη Μονάδα 
Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.), σε ετήσια βάση.

Β. για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) ανά επιλέξιμο ζώο, 
σε ετήσια βάση

2. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης για κάθε έτος, 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το 
σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 53 
του Καν (ΕΕ) 639/2014, γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση 
Αγροτικής Πολιτικής, Δ.Σ & Π.Π. και στη Δ/νση Διαχείρι−
σης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτρο−
φής Ζώων τις συνολικές επιλέξιμες Μονάδες Μεγάλων 
Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) βοοειδών για το Μέτρο 1 και τον συνολικό 
αριθμό επιλέξιμων αιγοπροβάτων για το Μέτρο 2. 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Γεωργών

Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπροβα−
τοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι 
δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της 
ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενί−
σχυσης κάθε έτους, εφόσον δεν είναι δικαιούχος της 
βασικής ενίσχυσης. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν τα 
οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική 
ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών 
υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι 

ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρού−
σα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της 
ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Η δή−
λωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται:

Α. για το Μετρο 1, το πλήθος των επιλέξιμων Μ.Μ.Ζ. 
βοοειδών που προτίθενται να διατηρήσουν στην κτηνο−
τροφική τους εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και 
καταλήγει έξι (6) μήνες μετά την καταληκτική ημερο−
μηνία υποβολής των εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ενιαίας 
Ενίσχυσης. Ο υπολογισμός των ΜΜΖ γίνεται με βάση 
την ηλικία τους σύμφωνα με τον πίνακα μετατροπής 
της παρ. 1 του άρ. 7 της παρούσας.

Β. για το Μέτρο 2 τον αριθμό των επιλέξιμων αιγών 
και προβάτων τον οποίο προτίθενται να διατηρούν στην 
κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση για περίοδο που ξε−
κινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους 
και καταλήγει έξι (6) μήνες μετά την καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής των εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ενιαίας 
Ενίσχυσης. Ο αριθμός των ενισχυόμενων κατ' έτος ζώων, 
δεν δύναται να υπερβαίνει το σύνολο των αιγοπροβά−
των που περιλαμβάνονται στην ετήσια απογραφή που 
κοινοποιεί ο γεωργός.

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους το ζωικό 
κεφάλαιο που δηλώνουν για τη χρονική περίοδο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Να δηλώνουν το ζωικό κεφαλαίο που κατέχουν ως 
ενσταβλισμένο στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

4. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώρι−
ση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στον κανονισμό (ΕΚ) 
21/2004 του Συμβουλίου.

5. Για το Μέτρο 2 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικα−
σία της ετήσιας απογραφής της αιγοπροβατοτροφικής 
εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπι−
στώνεται από την καταχώρηση στην Κτηνιατρική Βάση 
Δεδομένων της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

Άρθρο 6
Έλεγχοι 

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια 
των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Με εγκυκλίους του Προέδρου 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζονται οι απαραίτητες ελεγκτι−
κές διαδικασίες που απορρέουν από την παρούσα.

2. Οι έλεγχοι για την συνδεδεμένη ενίσχυση καλύ−
πτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον 
Καν(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και στον Τίτλο III του Καν(ΕΕ) 809/2014 
της Επιτροπής, τόσο όσον αφορά στους διοικητικούς 
ελέγχους (μηχανογραφικούς, διασταυρωτικούς) όσο 
και στους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής 
των ελέγχων προσδιορίζονται στις εκδιδόμενες από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για 
τους ελέγχους επιλεξιμότητας και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση.
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3. Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (οπτικοί 
και διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιού−
νται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου 
των γεωργών που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς 
της παρούσης και αφορούν στην εξακρίβωση της αλή−
θειας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων, καθώς και 
στην επιλεξιμότητα των ζώων. Διενεργείται διασταύρω−
ση με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων Βοοειδών και 
Αιγοπροβάτων. 

4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία 
από οποιοδήποτε οργανισμό ή υπηρεσία για τη δια−
σταύρωση της επιλεξιμότητας των ζώων. 

5. Επιτόπιοι έλεγχοι: Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται 
ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου 
των δικαιούχων του καθεστώτος της παρούσης για το 
μέτρο 1 και 10% για το μέτρο 2, στα πλαίσια επαλήθευ−
σης των όρων επιλεξιμότητας και των υποχρεώσεων 
τους.

Άρθρο 7
Προσδιορισμός Μ.Μ.Ζ. και επιλέξιμων προς πληρωμή 

ζώων

1. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για το Μέτρο 1 
για μετατροπή των επιλέξιμων βοοειδών σε ισοδύναμες 
Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) είναι η εξής: 

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω 
των 6 μηνών

0,20

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 
6 έως 24 μηνών

0,60

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω 
των 24 μηνών

1,00

2. Α. Μέτρο 1: Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων 
για πληρωμή Μ.Μ.Ζ. βοοειδών της εκμετάλλευσης του 
δικαιούχου προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέ−
ξιμες δηλωθέντες Μ.Μ.Ζ. βοοειδών στην ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και 
πρόθεση διατήρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
5 παράγραφος 1) και τα ευρεθέντα επιλέξιμα βοοειδή 
κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6. 

3. Μέτρο 2: Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων 
για πληρωμή αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης του 
δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα 
δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 
(κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση 
διατήρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 πα−
ράγραφος 1) και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα 
κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 8
Ενστάσεις

Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

1. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επι−
τόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγ−
χου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και 

2. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοι−
πών ελέγχων υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 
πληρωμής. 

Άρθρο 9
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών

1. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός παρουσίασε ψευ−
δή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς της συν−
δεδεμένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
ημερολογιακού έτους. 

2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέ−
ντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων βοοειδών ή/και 
αιγοπροβάτων, μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις 
που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμό−
ζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 
77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν 
(ΕΕ) 640/2014.

3. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 2 του 
άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 7 του 
Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η 
παρ. 2 του άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014 2014 και του 
άρθρου 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014, η διαδικασία ανάκτησης 
τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν.2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία – Φυσικά περιστατικά

1. Σε περίπτωση που ο γεωργός αδυνατεί να συμ−
μορφωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας και 
εξαιρετικών περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατι−
κών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 32 
του Καν. (ΕΕ) 640/2014 αντίστοιχα.

2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περι−
στάσεων γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια Πε−
ριφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση 
να το πράξει. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί 
των αποδεικτικών στοιχείων, ο γεωργός διατηρεί το 
δικαίωμά του να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα 
ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν 
οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις. 

3. Οι περιπτώσεις φυσικών περιστατικών γνωστοποιού−
νται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση 
της μείωσης του αριθμού των ζώων. Σε περίπτωση θε−
τικής γνωμοδότησης επί των αποδεικτικών στοιχείων, 
δεν πραγματοποιείται επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
για τον αριθμό των ζώων για τα οποία αποδεικνύεται 
η απώλεια λόγω φυσικών περιστατικών. 

Άρθρο 11
Ισχύς−Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 
2015. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 F
     Αριθμ. 2/35735/ΔΕΠ (2)
Αύξηση ημερών εκτός έδρας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΓΗ 

(ασφάλεια του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ).

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.δ. 407/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/28−8−2014).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/
15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
49 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ Α΄/226/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού 
τομέα.

5. Την αριθμ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/
20−2−2015).

6. Τη με αρ. Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β΄/2−3−2015) Από−
φαση του Πρωθυπουργού  με  θέμα  «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο 
Αποστόλου του Δημητρίου».

7. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/27−1−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανώτατου ορίου αριθμού 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό 
του» (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011).

8. Τα αριθμ. πρωτ. 3357/45501/24−04−2015 και 
4304/58094/26−5−2015 έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης 
και Εποπτευομένων Φορέων.

9. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 

5.500,00 € στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ειδικός Φορέας 29.110 επιμεριζόμενη στους 
Κ.Α.Ε. 0713 ποσό 1.000,00€, ΚΑΕ 5311 ποσού 2.000,00€ 
και ΚΑΕ 0711 ποσού 2.500,00€ όπου υπάρχουν σχετι−
κές πιστώσεις (αριθμ. δέσμευσης 6449/45944/27.04.2015 
ΑΔΑ 7ΥΧ9465ΦΘΗ−ΘΕ4 με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 
36242, αριθμ. δέσμευσης 6451/45950/27.04.2015 ΑΔΑ 
7Π20465ΦΘΗ−ΣΧΡ με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 36241 
και αριθμ. δέσμευσης 6406/45503/27.04.2015 ΑΔΑ 
ΩΧ5Ν465ΦΘΗ−3ΝΕ με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 36246), 
αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών 
εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2/88360/0022/27−1−2011 (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2015 
σε έναν (1) υπαρχιφύλακα ο οποίος έχει αποσπαστεί 
στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση υπηρεσίας 
προσωπικής ασφάλειας στον αναπληρωτή Υπουργό  
Ευάγγελο Αποστόλου.

Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου κρίνεται απα−
ραίτητη δεδομένης της ανάγκης παροχής προσωπικής 
ασφάλειας σε οποιαδήποτε μετακίνηση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού.

Λόγω της ιδιομορφίας των υπηρεσιών που εκτελού−
νται από τον ανωτέρω και οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, επιτρέπεται 
ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός έδρας.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 5.500,00 €, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (9) 
του σκεπτικού της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
      Αριθμ. 2/35733 /ΔΕΠ (3)
Αύξηση ημερών εκτός έδρας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ 

(ασφάλεια του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ).

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.δ. 407/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων » (ΦΕΚ 174/Α΄/28−8−2014).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
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νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/
15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
49 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ Α΄/226/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού 
τομέα.

5. Την αριθμ.Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/20−2−2015).

6. Tη με αρ.Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β΄/2−3−2015) από−
φαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο 
Αποστόλου του Δημητρίου».

7. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/27−1−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανώτατου ορίου αριθμού 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δε Τροφίμων και 
λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό 
του» (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011).

8. Τα αριθμ. πρωτ. 3356/45499/24−04−2015 και 
4303/58092/26−5−2015 έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης 
και Εποπτευομένων Φορέων.

9. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 
5.500,00 € στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ειδικός Φορέας 29.110 επιμεριζόμενη στους 
Κ.Α.Ε. 0713 ποσό 1.000,00€, ΚΑΕ 5311 ποσού 2.000,00€ 

και ΚΑΕ 0711 ποσού 2.500,00€ όπου υπάρχουν σχετι−
κές πιστώσεις (αριθμ. δέσμευσης 6448/45938/27.04.2015 
ΑΔΑ 6ΗΟ0465ΦΘΗ−ΒΧΣ με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 
36243, αριθμ. δέσμευσης 6447/45931/27.04.2015 ΑΔΑ 
Ψ4ΤΑ465ΦΘΗ−8Υ7 με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 
36244 και αριθμ. δέσμευσης 6404/45500/27.04.2015 ΑΔΑ 
64ΠΧ465ΦΘΗ−5Θ9 με αριθμ. καταχώρησης Υ.Δ.Ε. 36245), 
αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών 
εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2/88360/0022/27−1−2011 (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
δε Τροφίμων, κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2015 
σε έναν (1) ανθυπαστυνόμο ο οποίος έχει αποσπαστεί 
στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση υπηρεσίας 
προσωπικής ασφάλειας στον αναπληρωτή Υπουργό  
Ευάγγελο Αποστόλου.

Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου κρίνεται απα−
ραίτητη δεδομένης της ανάγκης παροχής προσωπικής 
ασφάλειας σε οποιαδήποτε μετακίνηση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού.

Λόγω της ιδιομορφίας των υπηρεσιών που εκτελού−
νται από τον ανωτέρω και οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, επιτρέπεται 
ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός έδρας.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 5.500,00 €, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (9) 
του σκεπτικού της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011501606150008*

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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