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αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφει−
λών τους και ρύθμιση αυτών. ..............................................
1
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.,
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.. 1124818/8883/0016
(1)
Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλε−
τών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της
περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφο−
ρες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου
ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238Α΄), όπως ισχύει.
2. Τo ότι τα πρόσφατα γεγονότα είχαν ως συνέπεια
να απορρυθμισθεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις
πληγείσες περιοχές.
3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114
τ.Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονο−
μικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο

και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε εξαι−
ρετικές περιπτώσεις.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 ν.δ. 356/1974
(ΦΕΚ 90Α΄ – ΚΕΔΕ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ
238 τ.Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να κα−
θορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των άρθρων 13−20 του νόμου αυτού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ
149 τ.Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο−
νομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει
τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα
ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄,
Γ΄ του νόμου αυτού.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ
194Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο−
νομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του
τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 23
έως 26 του ανωτέρω νόμου.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οι−
κονομικών, αποφασίζουμε:
1) Αναστέλλουμε έως 27 Φεβρουαρίου 2009 την κατα−
βολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και ληξιπροθέσμων
κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πα−
ρούσης, χρεών προς το Δημόσιο, και υπέρ τρίτων που
συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που
οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα του μήνα Δε−
κεμβρίου του έτους 2008.
2) Παρατείνουμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 την προ−
θεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφειλών των κατά τα ανωτέρω φυσικών
και νομικών προσώπων, που λήγουν από την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η
καταβολή όλων των δόσεων των διευκολύνσεων τμη−
ματικής καταβολής, καθώς και των δόσεων των νομο−
θετικών ρυθμίσεων, που είναι σε ισχύ.
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3) Τα χρέη της περίπτωσης ένα (1) ρυθμίζονται με τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβα−
ρύνουν μέχρι 30.11.2008 και καταβάλλονται σε είκοσι
τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση
πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 27 Φε−
βρουαρίου 2009, με συνημμένη βεβαίωση της αρμόδιας
Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμε−
νος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τα πρόσφατα
γεγονότα.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τε−
λευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2009 και
οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επομένων μηνών.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέ−
πεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυ−
ξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν
τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση
αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίσθηκε επιβα−
ρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κατα−
βολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 1124887/8184/1614/Α0014
(2)
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., πα−
ρακρατουμένων φόρων, τελών και εισφορών των επι−
χειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια
της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 στις
διάφορες πόλεις της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προ−
στιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως
ισχύουν:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,
β) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και
των παραγράφων 2, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
4. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154Β΄)
β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568Β΄),
γ) 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ. 1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490Β΄)
δ) 1115002/7626/1484/Α0014/ΠΟΛ.1154/14.11.2008.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 107 του Κ.Φ.Ε.
(ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151Α΄), που ορίζουν τις προθεσμίες
υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και
το χρόνο υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα−
τος νομικών προσώπων του άρθρου 101.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων από
τις πρόσφατες καταστροφές λόγω των επεισοδίων σε
διάφορες πόλεις της χώρας.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/
1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολο−
γικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθε−
σμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των
υποκειμένων που επλήγησαν από τα πρόσφατα επει−
σόδια ως εξής:
Α. Των φορολογικών περιόδων του Νοεμβρίου 2008,
Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009 για υποκειμένους
που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
Β. Της φορολογικής περιόδου του δ΄ τριμήνου 2008
για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.
2. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προ−
θεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών
δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων της προηγούμενης
παραγράφου που οι προθεσμίες υποβολής τους λήγουν
από 8.12.2008 μέχρι και 3.3.2009.
3. Παρατείνουμε για ένα τρίμηνο από τη λήξη τους
και το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2009 τις προ−
θεσμίες υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρα−
τούμενων φόρων των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών
προσώπων, καθώς και νομικών προσώπων μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα, που επλήγησαν από τα πρόσφατα
επεισόδια και οι οποίες λήγουν από 8 Δεκεμβρίου 2008
μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2009.
4. Παρατείνουμε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 2009
την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω φυσικών ή νομικών
προσώπων.
5. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των ετή−
σιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ που επλήγησαν από
τα επεισόδια και τα οποία έκλεισαν ισολογισμό στις
31 Ιουλίου 2008, 31 Αυγούστου 2008 ή 30 Σεπτεμβρίου
2008 μέχρι 3 μήνες από τη λήξη τους.
6. Παρατείνουμε, μέχρι 30 Μαρτίου 2009 τις προθε−
σμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτο−
σήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν
από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως και 30 Ιανουαρίου 2009 για
τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
7. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει απο−
κλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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8. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθε−
ση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση
της αρμόδιας Αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η
καταστροφή μερική ή ολική της επιχείρησης, καθώς και
η αιτία αυτής (πυρκαγιά κ.λπ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 11283
(3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Ενδιάμεσες Δια−
χειριστικές Αρχές, της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 3614/2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3.12.2007),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1
του άρθρου 6 και παρ. 5 (α) του άρθρου 36.
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. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
3. To π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, καθώς και τους εφαρμοστικούς
κανονισμούς αυτού με αριθμ. 883/2006, 884/2006 και
885/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της
20ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓ ΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της
15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓ ΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής της
7ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατά−
ξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών
ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως
ισχύει κάθε φορά.
8. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
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9. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕK 1886/Β΄/
12.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ανα−
διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε
φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τη θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέ−
ον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ
Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, που προβλέ−
πονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007
(εφεξής Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περι−
φερειών) αναλαμβάνουν μέρος των αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΕΥΔ
ΠΑΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 5(α) του άρθρου
36 του ν. 3614/2007, για τα ακόλουθα Μέτρα και Δρά−
σεις του ΠΑΑ:
Α/Α

Μέτρο /Δράση

Προϋπολογισμός
Δημόσιας Δαπάνης
σε €

1.

112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
1η προκήρυξη

100.000.000

Α/Α

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή

Μέτρο/
Δράση

Ανατολικής Μακε− 112 «Εγκατάσταση
δονίας κ΄ Θράκης Νέων Γεωργών»
Κεντρικής
112 «Εγκατάσταση
Μακεδονίας
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Δυτικής
Νέων Γεωργών»
Μακεδονίας
112 «Εγκατάσταση
Θεσσαλίας
Νέων Γεωργών»
Στερεάς
112 «Εγκατάσταση
Ελλάδος
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Ηπείρου
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Ιονίων Νήσων
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Δυτικής Ελλάδος
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Πελοποννήσου
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
Αττικής
Νέων Γεωργών»

Προϋπολογι−
σμός Δημό−
σιας Δαπά−
νης σε €
7.200.000
17.800.000
4.400.000
10.300.000
5.500.000
5.600.000
2.000.000
12.000.000
10.900.000
1.000.000
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Α/Α

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή

Μέτρο/
Δράση

Προϋπολογι−
σμός Δημό−
σιας Δαπά−
νης σε €

112 «Εγκατάσταση
1.300.000
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
12 Βορείου Αιγαίου
6.000.000
Νέων Γεωργών»
112 «Εγκατάσταση
13 Κρήτης
16.000.000
Νέων Γεωργών»
11 Νοτίου Αιγαίου

Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που
κατανέμεται ως ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να κα−
λυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη
υποψηφίων νέων γεωργών, είναι δυνατή η μεταφορά
πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, ύστερα από
εισήγηση της ΕΥ Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης και τη σύμφωνη γνώμη
της ΕΥΔ ΠΑΑ.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται
Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφε−
ρειών, αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΠΑΑ για το
Μέτρο του άρθρου 1 της παρούσας τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. Εξασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώ−
νονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα
ακόλουθα:
α) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρη−
θούν, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,
β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αι−
τήσεων ενίσχυσης,
γ) τους όρους ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για
την επιλογή και αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση
πράξεων
δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοι−
νωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για
την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία
του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης
των πράξεων.
2. Συγκεντρώνουν και ελέγχουν την πληρότητα των
προτάσεων που υποβάλλονται, και διατηρούν σχετικό
αρχείο.
3. Αξιολογούν τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια επιλογής, που ισχύουν για το
Μέτρο του άρθρου 1 της παρούσας, διασφαλίζουν ότι
ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους
για την υλοποίηση της πράξης και εκδίδουν απόφαση
έγκρισης της πράξης, στο πλαίσιο της οποίας αποτυ−
πώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης.
4. Μεριμνούν για την έκδοση της απόφασης έντα−
ξης − χρηματοδότησης των πράξεων του Μέτρου του
άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και για την έκδοση τρο−
ποποιήσεων της απόφασης ένταξης − χρηματοδότησης
ή ανάκλησης αυτής.
5. Προβαίνουν στην ένταξη του τεχνικού δελτίου της
πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα.
6. Εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που
απορρέουν από την ενίσχυση που προβλέπεται να χο−
ρηγηθεί και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα,
είτε κατάλληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες
στις οποίες εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με
την πράξη.
β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων
και των αποτελεσμάτων.
7. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις αποφάσεις
έγκρισης και ένταξης – χρηματοδότησης και ειδικό−
τερα:
α) Εντοπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και μεριμνούν για την έγκαιρη επίλυσή
τους, σε συνεργασία με την ΕΥ Συγχρηματοδοτούμενων
Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης,
β) Προτείνουν μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
σε συνεργασία με την ΕΥ Συγχρηματοδοτούμενων Μέ−
τρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης,
γ) Παρακολουθούν συστηματικά την πορεία υλοποίη−
σης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,
δ) Παρακολουθούν τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις
για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης,
ε) Μεριμνούν για την τήρηση της υποχρέωσης υπο−
βολής δελτίων παρακολούθησης του οικονομικού και
φυσικού αντικειμένου των πράξεων από τους αρμόδιους
φορείς,
στ) Τηρούν πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προ−
βλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του
ΠΑΑ.
8. Μεριμνούν για τη συμμόρφωση των συγχρηματο−
δοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής
τους. Για το σκοπό αυτό:
α) Προβαίνουν σε διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 και τα
οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
β) Διενεργούν επιτόπιους ελέγχους δειγματολη−
πτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ)
1975/2006, οι οποίοι καλύπτουν ανά περίπτωση τις
ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές και φυσικές
πτυχές πράξεων του Μέτρου του Άρθρου 1 ανωτέρω,
και ειδικότερα:
αα) Εξακριβώνουν την ορθή εφαρμογή των απαιτού−
μενων διοικητικών ελέγχων/επαληθεύσεων πριν από
την ένταξη και κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση
πράξεων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών
και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που
διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των
πράξεων.
ββ) Επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω με επισκέψεις στον
τόπο εκτέλεσης των πράξεων.
9. Κατανέμουν τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως
βάσει ανάλυσης κινδύνου που παρουσιάζουν οι διάφο−
ρες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου του Άρθρου
1 ανωτέρω και φυλάσσουν αρχείο της μεθοδολογίας
του δείγματος.
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10. Συντάσσουν εκθέσεις ελέγχων και μεριμνούν για
την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληρο−
φοριακό Σύστημα και την κοινοποίησή τους στην ΕΥΔ
ΠΑΑ, στον Οργανισμό Πληρωμών, στο δικαιούχο και σε
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
11. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
για ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνουν στη διενέργεια
έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνουν την ΕΥΔ
ΠΑΑ, τον Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται
εισηγούνται στα αρμόδια όργανα την αναστολή της
χρηματοδότησης.
12. Εισηγούνται τη μείωση ή ακύρωση μέρους ή του
συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλ−
λεται ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημερώνουν την
ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
13. Μεριμνούν για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.
14. Έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούν στο
Πληροφοριακό Σύστημα.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων,
στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες
1. Τηρούν τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρι−
σης και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την εφαρμογή του Μέτρου του άρθρου 1 της
παρούσας.
2. Συνεργάζονται με την ΕΥ Συγχρηματοδοτούμενων
Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης και παρέ−
χουν σε αυτήν κάθε πληροφορία που ζητείται.
3. Παρέχουν για το Μέτρο 112, την απαιτούμενη ενη−
μέρωση/στοιχεία/αναφορές στην ΕΥ Συγχρηματοδο−
τούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης,
σχετικά με:
α) τις προσκλήσεις που εκδίδονται για την ένταξη
πράξεων,
β) τις αποφάσεις έγκρισης και τις αποφάσεις έντα−
ξης – χρηματοδότησης πράξεων,
γ) τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία
υλοποίησής τους,
δ) την επίτευξη του κανόνα ν+2 και την επίτευξη των
σχετικών ποσοτικοποιημένων δεικτών
ε) την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικει−
μένου των πράξεων.
4. Παρέχουν στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Έχουν την ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτι−
κοποιημένων δεικτών του Μέτρου του Άρθρου 1 της
παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ και τις
κατευθύνσεις της ΕΥ Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
6. Αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεω−
ρήσεις, που διενεργούνται απ’ όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχονται διοικητι−
κούς και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και πα−
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ρέχουν σε αυτήν όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου
να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος άσκησης των
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
7. Διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
των πράξεων που διαχειρίζονται, τηρούνται στη διά−
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στον Καν. (ΕΚ) 885/2006.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης:
Ι. Ενημερώνει έγκαιρα τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές
Αρχές των Περιφερειών για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με
την εφαρμογή του Μέτρου του άρθρου 1 της παρού−
σας,
β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που
σχετίζονται με το Μέτρο του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πρά−
ξεων του Μέτρου του άρθρου 1 της παρούσας.
ΙI. Συντονίζει και εποπτεύει τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι−
κές Αρχές των Περιφερειών ως προς την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. Επίσης η
ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής
για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
ΙII. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις Ενδιάμε−
σες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών σχετικές
με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακο−
λούθησης και διαχείρισης του Μέτρου του άρθρου 1
της παρούσας.
ΙV. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του Πληροφοριακού Συστήματος από τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών με τα απα−
ραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολού−
θηση, τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση, καθώς και
τις λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχει−
ρίζονται.
V. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
πράξεων του Μέτρου του Άρθρου 1 της παρούσας.
2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών όσον
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για το Μέτρο του άρ−
θρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
3. Η ΕΥΔ ΠΑΑ διενεργεί ελέγχους στις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.
4. Η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την ευθύνη για την υποβολή στην
ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της
ΕΕ σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές
Αρχές των Περιφερειών.
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5. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πλη−
ρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για
τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του Μέτρου του άρθρου 1 της παρούσας.
6. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για την εγγραφή στο ΠΔΕ των
προς χρηματοδότηση πράξεων του Μέτρου του άρθρου
1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων να κατανέμει με απόφασή του στις
Περιφέρειες, τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Δαπά−
νης του Mέτρου, για την παρούσα και για μελλοντικές
προκηρύξεις, σύμφωνα με τους κάθε φορά ισχύοντες
χρηματοδοτικούς πίνακες του Μέτρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Ειδικοί Όροι

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

1. Μέρος των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της πα−
ρούσας εκτελούνται από άλλον φορέα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΠΑΑ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ−
χου του ΠΑΑ και την κοινή υπουργική απόφαση του
συγκεκριμένου Μέτρου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

37078

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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.ΜΗ.

−

−

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
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.ΜΗ.

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, Α.Α.Π., 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 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02026032212080008*

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

