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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 699/10.07.2014 απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έντα−
ξη επενδυτικών σχεδίων». ......................................................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 328609/28−9−2009 από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον
αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γά−
λακτος που προορίζεται για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους − Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου... 2
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 698/10.07.2014 απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έντα−
ξη επενδυτικών σχεδίων». ...................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1476
(1)
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 699/10.07.2014 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «2η
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυ−
τικών σχεδίων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτρο−
πής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/Α/27.08.1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ
154/Α/30.07.1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργί−
ας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/08.10.2001)
«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηρι−
ότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ
249/Α/16.11.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχεί−
ριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και
ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3.
7. Το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέ−
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικό−
τητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.
8. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) «Βελτίωση επι−
χειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή− Σή−
ματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα
το σημείο 4 του άρθρου 242.
9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις−Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα−Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 1.
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
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11. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012
(ΦΕΚ 160/Α/10.08.2012).
12. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10.06.2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β 1639/29−12−
00) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικής Υπη−
ρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/Β/
13.07.2007) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανο−
νισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ−
μία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
15. Την υπ’ αριθμ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β/
06.08.2008) κοινή υπουργική απόφαση «σύστημα Δη−
μοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013».
16. Την υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/
01.12.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».
17. Την υπ’ αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β/17.02.2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέ−
τρων του Π.A.A. και του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 και της Δρά−
σης 1 "Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων", του μέτρου
4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000−2006 από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».
18. Την υπ’ αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.
19. Την υπ’ αριθμ. 500/115675/26.09.2013 (ΦΕΚ 2418/Β/
27.09.2013) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων περί «Τροποποίησης της αριθμ.
391/90092/19.07.2013 υπουργικής απόφασης Μεταβίβα−
σης στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης.
20. Την υπ’ αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β/05.11.2010)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυ−
λακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».
21. Την υπ’ αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Με−
ταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2
του Ε.Π.ΑΛ. 2007 −2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008)
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ’ αριθμ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών του ΥΠ.A.A.Τ. για την κατανομή Δημόσιας
Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.
24. Το υπ’ αριθμ. 227/05.03.2014 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ προς την
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί επιλεξιμότητας
των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η υπ’
αριθμ. 10797/ΕΥΘΥ/312/07.03.2014 απάντησή της.
25. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 − 2013.
26. Την υπ’ αριθμ. 699/10.07.2014 (ΦΕΚ 1976/Β/21.07.2014)
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν−
δυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπο−
ρία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013».
27. Το γεγονός της ανάγκης επίσπευσης της υποβο−
λής προτάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων λόγω
περιορισμένου χρόνου υλοποίησης των πράξεων που θα
ενταχθούν στο Μέτρο 2.3, καθότι το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Αλιείας 2007−2013 ολοκληρώνεται στις 31.12.2015.
28. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 699/10.07.2014 (ΦΕΚ
1976/Β/21.07.2014) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσε−
ων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Με−
ταποίηση και Εμπορία» Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013», ως προς την προθεσμία υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους φο−
ρείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές
επενδύσεις στη Μεταποίηση −Εμπορία, που δύνανται να
υπαχθούν για ενίσχυση −χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3
"Μεταποίηση − Εμπορία" του Άξονα Προτεραιότητας 2,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013,
και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 5, η
οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επεν−
δυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για
περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνα−
κες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014.».
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ.
699/10.07.2014 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 1723/117200
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 328609/28−9−2009 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυ−
ση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζε−
ται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μι−
κρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ)1405/2006
του Συμβουλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 33 του ν. 2538/97 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/03 (Α΄ 135),
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
1.3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),
1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...και άλλες
διατάξεις (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελμα−
τικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154), το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγρο−
τικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 223) και
το άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 135), όπως ισχύει κάθε φορά,
1.5 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι−
νοτικού Δικαίου» (Α΄ 34),
1.6 του Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γε−
ωργίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
την αριθμ. ΥΙ/2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού «για
μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 513),
1.7 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
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μασία σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας
−Θράκης σε Γενικής Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας− Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213),
1.8 του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194),
2. Τις αποφάσεις:
2.1 αριθμ. 50637/29−08−2000 των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωρ−
γίας περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρω−
σης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) − ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104),
όπως ισχύει κάθε φορά,
2.2 αριθμ. 394555/23−10−2000 των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γε−
ωργίας περί «ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του
ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της Χώρας» (Β΄ 1324), όπως ισχύει
κάθε φορά,
2.3 αριθμ. 271562/01−08−2002 του Υπουργού Γεωργίας
περί «έγκρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρω−
μών» (Β΄ 1042),
2.4 αριθμ. 262385/21−04−2010 των Υπουργών Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «εφαρ−
μογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Καν(ΕΚ)73/2009 και του κανονισμού 1698/2005 του Συμ−
βουλίου» (Β΄ 509), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά,
2.5 αριθ. 2028/58768/6−5−2014 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σχετικά με «έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα των
μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, κατά το 2014»
(Β΄ 1289).
2.6 αριθμ. 328609/28−9−2009 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά
την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που
προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυ−
ριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ)
1405/2006 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί από
την υπ’ αριθμ. 187063/11−10−2011 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 328609/28−9−2009 από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου,
και ισχύει κάθε φορά.
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3. Τους Κανονισμούς:
3.1 229/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με «τον καθορισμό ειδικών μέτρων
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του
Συμβουλίου» (L78/20−03−2013), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά,
3.2 1306/EE/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολι−
τικής 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» (L347/20−12−2013), όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά,
3.3 1307/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τη θέσπιση κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» (L347/20−
12−2013), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
3.4 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορι−
σμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου» (L63/04−03−2014), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά,
3.5 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04−03−2014) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
4. Το υπ’ αριθμ. Ares(2013)3843380/19−12−2013 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου και ειδικότερα για τη διάθεση ποσού δύο εκατομ−
μυρίων οχτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (2.866.000,00)
Ευρώ για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα−
κτος για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών για το
έτος 2014,
5. Το γεγονός ότι για το Πρόγραμμα Στήριξης των μι−
κρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκα−
τομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) Ευρώ για το
οικονομικό έτος 2014, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5423/
Ειδικός Φορέας 29/110 βάσει της υπ’ αριθμ. 2028/58768/6−
5−2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Β΄ 1289), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 328609/28−9−2009 κοινή υπουργική από−
φαση τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 5 «Ύψος πληρωμής», μετά το τρίτο εδά−
φιο, προστίθεται το εδάφιο:

«Από το 2014 το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχε−
ται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα
έξι χιλιάδων Ευρώ (2.866.000 €) και καλύπτεται τόσο από
Κοινοτική χρηματοδότηση όσο και από εθνική συμμε−
τοχή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Ares(2013)3843380/19−
12−2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»
2. Στο άρθρο 9 «Πληρωμή δικαιούχων», το δεύτερο
εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης γίνε−
ται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
κοινοτική νομοθεσία για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους.»
3. Στο άρθρο 9 «Πληρωμή δικαιούχων», το τρίτο εδά−
φιο, «Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της παρού−
σας εξαιρούνται από τη Διαφοροποίηση του άρθρου 10
παρ.1 του Καν(ΕΚ) 1782/2003, βάσει της παρ. 5 του ίδιου
άρθρου», διαγράφεται.
΄Αρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και από τις
αιτήσεις του 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 1475
(3)
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 698/10.07.2014 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «2η
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυ−
τικών σχεδίων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφαση της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτρο−
πής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/Α/27.08.1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συ−
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μπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ
154/Α/30.07.1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργί−
ας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/08.10.2001)
«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηρι−
ότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ
249/Α/16.11.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση,
Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα
τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3.
7. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.
8. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) «Βελτίωση επι−
χειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή− Σή−
ματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα
το σημείο 4 του άρθρου 242.
9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις−Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα−Τρο−
ποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 1.
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
11. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012
(ΦΕΚ 160/Α/10.08.2012).
12. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10.06.2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β 1639/
29−12−00) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικής
Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/
Β/13.07.2007) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.ΠΕ.
ΚΕ.ΠΕ.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λο−
γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
15. Την υπ’ αριθμ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β/06.08.2008)
κοινή υπουργική απόφαση «σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013».
16. Την υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/
01.12.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».
17. Την υπ’ αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β/17.02.2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας
Δαπάνης στον Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. για την πληρωμή των μέτρων
του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 και της Δράσης 1
"Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων", του μέτρου 4.2. του
Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000−2006 από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».
18. Την υπ’ αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.
19. Την υπ’ αριθμ. 500/115675/26.09.2013 (ΦΕΚ 2418/Β/
27.09.2013) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων περί «Τροποποίησης της αριθμ.
391/90092/19.07.2013 Υπουργικής Απόφασης Μεταβίβα−
σης στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊστα−
μένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με
εντολή Υπουργού"».
20. Την υπ’ αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β/05.11.2010)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυ−
λακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».
21. Την υπ’ αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδα−
τοκαλλιέργεια» του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ.
2007 − 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
22. Την υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008)
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ’ αριθμ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας
Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.
24. Το υπ’ αριθμ. 379/29295/12.03.2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων,
που αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το
Μηχανισμό Παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς
προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας και το ενδεχόμενο δημι−
ουργίας πλεονασματικών ικανοτήτων παραγωγής των
μονάδων Υδατοκαλλιέργεια.
25. Το υπ’ αριθμ. 227/05.03.2014 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ προς την
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί επιλεξιμότητας
των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η υπ’
αριθμ. 10797/ΕΥΘΥ/312/07.03.2014 απάντησή της.
26. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 − 2013.
27. Την υπ’ αριθμ. 698/10.07.2014 (ΦΕΚ 1975/Β/21.07.2014)
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
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μων «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη
επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013».
28. Το γεγονός της ανάγκης επίσπευσης της υποβο−
λής προτάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων λόγω
περιορισμένου χρόνου υλοποίησης των πράξεων που θα
ενταχθούν στο Μέτρο 2.1, καθότι το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Αλιείας 2007−2013 ολοκληρώνεται στις 31.12.2015.
29. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 698/10.07.2014 (ΦΕΚ 1975/
Β/21.07.2014) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατο−
καλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013», ως εξής:
1. Η παραγρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτι−
κών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και

κατ’ ανώτερο 2.000.000 ΕΥΡΩ, τόσο για τις περιοχές
εντός στόχου σύγκλισης, όσο και για τις περιοχές εκτός
στόχου σύγκλισης.».
2. Η παραγρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επεν−
δυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για
περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνα−
κες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2014.».
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ.
698/10.07.2014 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025682609140008*

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

