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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29451 (1)   
 Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ−

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Δια−
χείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» (ΦΕΚ 717/
Β΄/8.5.2007).

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄/98).

3. Την από 19.4.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου (πρακτικό 28) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 18.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της 16599/20.4.2007 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια−
χείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» (ΦΕΚ 717/Β΄) 
με την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής 
ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370/ 
Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
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των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 29418 (2)
    Τροποποίηση της 865/7.1.2005 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σου−
φλίου» (ΦΕΚ 72/ Β΄/24.1.2005). 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄/98).

3. Την 28/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 17.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της 865/7.1.2005 απόφασης 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχεί−
ρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης 
Σουφλίου» (ΦΕΚ 72/Β΄) με την προσθήκη παραγράφου 
4 στο άρθρο 10 αυτής ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχε−
τικών διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 370/Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του 

ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων 
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες 
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να 
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 29598 (3)
    Τροποποίηση της 53948/21.12.2004 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστί−
νου» (ΦΕΚ 1979/Β΄/31.12.04). 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄/98).

3. Την 41−2/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κε−
φαλόβρυσου Βελεστίνου.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της 53948/21.12.2004 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα 
Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου» (ΦΕΚ 1979/Β΄/31.12.04) με την προσθήκη πα−
ραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
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διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370/ 
Β/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 29388 (4)
    Τροποποίηση της 50072/10.12.2003 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδος Ιωαννίνων» (ΦΕΚ1905/Β΄/22.12.2003). 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄/98).

3. Την από 24.3.2010 απόφαση της 65ης Τακτικής Συ−
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δι−
αχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της 50072/10.12.2003 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εσωτερικός κανονισμός 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων» (ΦΕΚ1905/Β΄) 
με την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής 
ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 

διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370/ 
Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 29581 (5)
Τροποποίηση της 52778/3.12.2004 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοι−
κητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας” (ΦΕΚ 1933/Β΄/28.12.2004).

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄/98).

3. Την από 21.4.10 απόφαση η οποία λήφθηκε κατά την 
70η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της 52778/3.12.2004 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμου Πάρνηθας» (ΦΕΚ 1933/
Β΄) με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 10 
αυτής ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
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από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370/ 
Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 166066 (6)
    Τροποποίηση της αριθ. 239591/02.10.2009 (ΦΕΚ Β΄/2204/2009) 

ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλ−
λοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων 
του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 

Α΄/280).
β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/34), όπως τροποποι−
ήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ−
ΤΟΜ» (ΦΕΚ A´/70) και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω 
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/101).

γ. Του άρθρου 39 παρ. 10 Ν. 2065/1992 «Αναμόρ−
φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄/113).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

ε. Των άρθρων 5, 37 και 46 του Ν. 3614/2007 «Διαχείρι−
ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ Α΄/ 
267) όπως ισχύει.

στ. Του Ν.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α΄/320) «Περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, 
δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α΄/199), 
Ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α΄/138), 2538/1997 (ΦΕΚ Α΄/242) και 
2945/2001 (ΦΕΚ Α΄/223).

ζ. Της αριθ. 394555/2000 Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Ν.Α της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 1324) όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 247410/11.08.2003 (ΦΕΚ Β΄/ 
1194).

η. Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/135).

θ. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/07.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, 
κ.λπ.».

ι. Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄/214) περί διορισμού Υπουρ−
γών και Υφυπουργών.

κ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) περί καθορισμού και 
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

λ. Των Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄/56) και 28/2010 (ΦΕΚ Α΄/64) 
περί ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.

β. 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του Ολοκληρω−
μένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που προ−
βλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα 
προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4Α του εν λόγω 
κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύ−
πτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή 
πρώτων υλών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 
για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και ιδιαίτερα τα άρθρα 
24 και 25.

στ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 



Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών κι 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

ζ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβα−
τικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη ανάπτυξης που 
προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου.

η. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορι−
σμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003.

θ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 15.

ι. 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι−
ών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε 
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

3. Την αριθ. Ε(2000) 2733/00 Απόφαση της ΕΕ με 
την οποία εγκρίθηκε το Έγγραφο Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006, όπως είχε 
τροποποιηθεί και ίσχυε την 31.12.2006 και ειδικότερα 
του άξονα 3.

4. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Την αριθ. 324032/24.12.2004 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του 
Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄/1921), που κυρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 18 του Ν. 3399/05 (ΦΕΚ Α΄/255)».

6. Την αριθ. 262021/21.04.2005 (ΦΕΚ Β΄/538) Απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 324032/24.12.2004 της 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 
1782/03 του Συμβουλίου”».

7. Την αριθ. 277628/29.05.2006 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΚ) 1782/03 
του Συμβουλίου που αφορούν την τήρηση των απαιτή−
σεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρ−
τήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ Β΄/764).

8. Την αριθ. 324005/09.09.2008 (ΦΕΚ Β΄/1886) Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» και ιδίως τα άρθρα 
1 και 3 αυτής.

9. Την αριθ. 8932/22.09.2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγρο−
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 2153/Β΄/ 
16.10.2008).

10. Την από 06.05.2010 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
11. Τη με αριθ. 368/07.05.2010 σύμφωνη γνώμη της Ει−

δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Περιβάλλον.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

13. Την αναγκαιότητα εναρμόνισης των εθνικών δι−
ατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά στην 
αναγνώριση των αγροτεμαχίων, που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο ενιαίος προσδιορισμός 
της ταυτότητας κάθε αγροτεμαχίου αναφοράς και να 
μην επιβάλλονται μειώσεις αποκλεισμοί σε σχέση με τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η συμπλήρωση 
και τροποποίηση της αριθ. 239591/02.10.2009 ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να ληφθούν υπόψη και για 
τους «παλιούς δικαιούχους» τα επικαιροποιημένα ψηφια−
κά δεδομένα των αγροτεμαχίων, της ταυτότητας κάθε 
αγροτεμαχίου αναφοράς και να μην επιβάλλονται μειώ−
σεις και αποκλεισμοί σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμό−
τητας, σύμφωνα με το Π.Α.Α και σύμφωνα με τα άρθρα 
68 και 73 παρ. 4 του Καν. 796/2004 του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Τροποποιούμε την αριθ. 239591/02.10.2009 ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

1. Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι “παλαιοί δικαιούχοι” υποχρεούνται να καταθέσουν 

αίτηση τροποποίησης της σύμβασης και του Σ.Π.Δ. από το 
έτος εφαρμογής 2009 και μέχρι τη λήξη της πενταετίας, 
σχετικά με τον αριθμό και την έκταση των αγροτεμαχίων, 
ώστε να είναι σύμφωνες με την επιλέξιμη ψηφιοποιη−
μένη έκταση των αγροτεμαχίων της ενιαίας δήλωσης 
εκμετάλλευσης 2009, το αργότερο δύο μήνες μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν 
προσμετράται στο όριο τροποποιήσεων που θέτουν οι 
οικείες εθνικές διατάξεις. Οι τροποποιημένες εκτάσεις με 
τα νέα χαρτογραφικά που ενισχύονται δεν υπερβαίνουν 
την αρχικά ενταγμένη έκταση ανά εκμετάλλευση».

2. Στο άρθρο 23 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Στην περίπτωση αύξησης της έκτασης στην περιο−
χή παρέμβασης η έκταση αυτή, εφόσον δεν υπερβαίνει 
το 20% της ενταγμένης, δύναται για το υπόλοιπο της 
δέσμευσης να αποτελέσει αντικείμενο στήριξης με την 
υποβολή αίτησης ενίσχυσης και υπογραφή τροποποιη−
τικής σύμβασης με τους όρους και προϋποθέσεις που 
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ισχύουν κατά την υπογραφή της αρχικής και αναφέ−
ρονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Δικαίωμα ένταξης 
επιπλέον έκτασης δεν έχουν οι παλαιοί δικαιούχοι».

3. Στο άρθρο 28 το σημείο 2 εε αντικαθίσταται ως 
εξής:

«εε. Άλλα υγροτοπικά συστήματα:
• Το νότιο τμήμα του Αμβρακικού Κόλπου
• Υγροτοπικά συστήματα Δέλτα Αχελώου
• Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού (GR 

2310001) και εκβολές Ευήνου (GR 2310002)
• Η Λίμνη Οζερός (GR2310008) και Λίμνες Τριχωνίδα− 

Λυσιμαχείας (GR2310009)
• Η Λεκάνη του ποταμού Αγγίτη
• Η Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου − Δ. Στροφυλιάς
• Κοιλάδα Σπερχειού (GR2440002)
Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης είναι 

μέχρι 30.000 Ha. Οι επί μέρους περιοχές εφαρμογής 
σε επίπεδο δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 3

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης. Το άρθρο 2 της παρούσας 
αφορά τις αιτήσεις πληρωμής έτους 2009, δράσεων 
του μέτρου 2.1.4. του Π.Α.Α 2007−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
    Αριθμ.: 10249 (7)
Υπερωρίες Β΄ Εξαμήνου 2010 για Υπαλλήλους της Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας που ασχολούνται 
με ποιοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης που 
δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3460/2006. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκαν 

μερικώς με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 και 2307/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/99) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.»

3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 

154 τ.Α΄/30.7.1999)  «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γε−
ωργίας».

5) Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6,7,8 και 9 του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της Εθνικής Οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».

6) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τη σωστή λειτουργία της για υπερωριακή απασχόληση−
σε μη αμοιβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων 
για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης.

7) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη πίστωση, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
μέχρι 18 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας που θα 
ασχοληθούν με μη αμειβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων ή 
προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης, ως εξής: Καθημερινές απογευματινές 2.000 
ώρες, Κυριακές εξαιρέσιμες και νυχτερινές 450 ώρες 
και συνολική δαπάνη μέχρι 16.000 Ευρώ κατά το Β΄ 
Εξάμηνο 2010.

Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο θα αναφέρεται 
σε πίνακα που θα συνταχθεί με απόφαση του Δ/ντη 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας αναλόγως των αναγκών 
της Υπηρεσίας.

Η σχετική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
θα πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ηλείας, 
ειδ. Φορέα 291, ΚΑΕ 5244α.1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πύργος, 6 Ιουλίου 2010

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011442907100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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