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Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε
εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του
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Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1178/27361
(1)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλ−
λιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλε−
ση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του αρ. 62 του Νόμου 4235/2014 (A΄
32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων»,
β) των άρθρων 13 έως 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 άρθρο
4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (Α΄
135),
γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και
του κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 1 παραγ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/83) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ»
(ΦΕΚ 70/Α΄) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α΄/90)
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98)
στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015
ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β΄/22−1−2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ−
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».
ζ) της αριθμ. Υ103/2−3−2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 309/Β΄/2−5−2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου,
του Δημητρίου»
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (Ε.Κ.) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου»,
β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ)
αριθ. 2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005
και (Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»,
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω
κανονισμού»,
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δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (Ε.Ε.) 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) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής» και
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 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.
3. Την αριθ. 725/15964/9−2−2015 εισήγηση της Δ/νσης
Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών.
4. Την αριθ. 16686/30−1−2015 εισήγηση του Οργανισμoύ
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαί−
ες λεπτομέρειες εφαρμογής των κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρα 56 έως 60), κανο−
νισμού (Ε.Ε.) 639/2014, κανονισμού (Ε.Ε.) 640/2014 και
κανονισμού (Ε.Ε.) 641/2014 της Επιτροπής όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη χορήγηση της ειδικής
ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Άρθρο 2
Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς –
Δικαιούχοι
1) Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού
θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμ−
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν
για την καλλιέργεια βάμβακος.
2) Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθή−
κες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργι−
κής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις
εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης
που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος,
όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κα−
τάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών
δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές
εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική
ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των προ−
αναφερομένων καταλόγων και για γενετικά τροποποι−
ημένες ποικιλίες.
3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πι−

στοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, πιστοποιημέ−
νο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ 225021/31−03−
2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός
Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των
ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει,
ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο, που απο−
δεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου
αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής και
καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα
100.000 φυτών ανά εκτάριο. Προκειμένου να ελεγχθεί
η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των
διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω
παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι μπο−
ρούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλι−
τερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2014 (Β΄ 203).
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογί−
ου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής,
ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή
αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από
τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
3) Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η
Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας
που απαιτείται επανασπορά.
4) Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες
εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περι−
λαμβάνει μεταξύ των άλλων και:
• Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου
βαμβακόσπορου
• Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Δια−
κλαδικής Οργάνωσης εφόσον ο γεωργός είναι μέλος.
β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συν−
θήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέ−
λεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:
− η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδά−
φους
− η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσμα−
τος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης
− ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές
μεθόδους
− η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση
κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
− κατά την άρδευση να εφαρμόζονται οι κατάλληλες
μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων
νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προ−
γραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προ−
στασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.
γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχε−
τικές ποσότητες βάμβακος.
δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το
βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ια−
νουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή
η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και
οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται να
παραταθεί η περίοδος των παραδόσεων με Απόφαση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυν−
σης Συστημάτων Καλλιέργειας.
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Οι παραγωγοί βάμβακος δύναται να παραδίδουν το
σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την πα−
ραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας
τους τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης.
Επιπλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία αποθήκης
διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν
στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής
τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες συσπόρου
που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός, προκειμένου να είναι
δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.
Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν πα−
ρέδωσαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι
31 Ιανουαρίου κάθε έτους, θα πρέπει να δηλώνουν στον
ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο
συγκέντρωσή της.
Άρθρο 3
Καθορισμός και καταβολή ειδικής ενίσχυσης
1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013
του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ποσό της
ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 Ευρώ/εκτάριο
για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση
υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής
ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.
2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης
της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη
απόδοση των 140 κιλών ανά στρέμμα. Η ανωτέρω απόδοση
μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας
και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.
3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρω−
θούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού
κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις,
ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης
ελάχιστης παραγωγής.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περι−
πτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον
παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που
αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται
στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.
Άρθρο 4
Συμβάσεις αγοραπωλησίας
Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμ−
βάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη των εκκοκκιστικών
επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογρά−
φονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το αργό−
τερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος,
περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή.
Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η
αντίστοιχη σύμβαση αγοροπωλησίας με συνημμένο
κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται πριν την
έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται
εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 5
Εγκεκριμένες Διακλαδικές Οργανώσεις Βάμβακος
(Δ.Ο.Β.)
1. Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) νοείται
κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκρο−
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τείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον
εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες
όπως:
• Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβα−
κιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες
της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του
προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και
των καταναλωτών.
• Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς
κανόνες.
• Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώ−
θηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης
της ποιότητας.
• Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνερ−
γασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης.
2. Κάθε Δ.Ο.Β. εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αίτησή της,
πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι Δ.Ο.Β.:
α) Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, σύμφωνα με το άρ−
θρο 2 της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον ίση με
διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια.
β) Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που
ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα
των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής
και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την
ενωσιακή νομοθεσία.
Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου
των αρμόδιων Υπηρεσιών.
3. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. δεν
πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η έγκρισή
της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ει−
δοποιεί τη Δ.Ο.Β για τη διαπίστωση της μη τήρησης
των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα
αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση
μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προα−
ναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας κοινοποιεί στη Δ.Ο.Β., την πρό−
θεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας
τους σχετικούς λόγους. Η Δ.Ο.Β έχει τη δυνατότητα
να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 ερ−
γάσιμων ημερών.
4. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης
Δ.Ο.Β. χορηγείται η ειδική ενίσχυση που προβλέπεται
στο άρθρο 3 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ
ανά επιλέξιμο εκτάριο.
5. Οι παραγωγοί που είναι μέλη Δ.Ο.Β. της οποίας η
έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της
αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγρα−
φο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκρι−
μένη Δ.Ο.Β. είναι προαιρετική. Ωστόσο δεν μπορεί ένας
βαμβακοπαραγωγός να είναι μέλος σε περισσότερες
της μιας Δ.Ο.Β. και υποχρεούται να παραδίδει το βαμ−
βάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που
ανήκουν στην ίδια οργάνωση.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις εκκοκκιστικών επιχειρήσεων

Άρθρο 7
Έλεγχοι

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των
ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής
ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:
1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περι−
φερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την ημερομηνία
έναρξης των παραλαβών συσπόρου βαμβακιού δύο (2)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
1α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές
σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα
διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής
τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
1β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά την τιμή αγοράς
του συσπόρου βαμβακιού από τους παραγωγούς για
ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές.
2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δι−
εύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού του
συστήματος τα παρακάτω στοιχεία:
α. στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,
− κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμ−
βακιού ανά γεωργό
− κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου
βαμβακιού.
β. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
− δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου
βαμβακιού του προηγούμενου μήνα
− στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμ−
βακιού.
− στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμ−
βακιού σε ίνες.
3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού από χώ−
ρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως
την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.
4 Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παρα−
γωγής κοστολογίου όπως περιγράφεται στην αρ.
1102586/677/0015/21.10.2007 υπουργική απόφαση «Τρό−
πος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου
παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμε−
ταλλεύονται εκκοκκιστήρια σπορελαιουργεία» καθώς
και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.
5. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά
ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμε−
νων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.
6. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής
επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη
του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συ−
νολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε
στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπ’ όψη
στο διασταυρωτικό έλεγχο που εκτελείται σύμφωνα με
το άρθρο 3 της παρούσας, για την κάλυψη της ελάχι−
στης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς
η ειδική ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την
οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε
στην εκκοκκιστική επιχείρηση.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους
παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο
όριο του 32%.

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέρ−
γεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ελέγχους, στα πλαίσια της
παρούσας Απόφασης και των λοιπών Εθνικών και Κοι−
νοτικών διατάξεων, και καθορίζει με σχετικές εγκυκλί−
ους του τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Οι έλεγχοι
διενεργούνται:
α. Στον παραγωγό και αφορούν:
− Οι έλεγχοι για τη ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται
στον τίτλο III του Καν. (Ε.Ε.)809/2014, τόσο όσον αφορά
τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και δια−
σταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρει−
ες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’
έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων
και εγκυκλίους.
− Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλή−
θευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό
τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
− Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν δι−
οικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10%
των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκ−
κοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επα−
λήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό
τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών
που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική
επιχείρηση.
γ. Στις Δ.Ο.Β και αφορούν Ειδικούς διοικητικούς έλεγ−
χους οι οποίοι διεξάγονται στις έδρες των Δ.Ο.Β στο
100% των εγκεκριμένων διακλαδικών οργανώσεων βάμ−
βακος για την εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων
για την έγκρισή τους.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και
της πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με τα προκύπτοντα στατιστικά
στοιχεία τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 8
Ενστάσεις
Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
α. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού
ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
β. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών
ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί
και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος
δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής
πληρωμής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 9
Κυρώσεις –
Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ−
ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ειδικής ενί−
σχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού
έτους.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρού−
σας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι
μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν.
(Ε.Ε.) 1306/2013 και στα άρθρα 19 και 20 του Καν. (Ε.Ε.)
640/2014.
3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 63 του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013, της παρ. 3 του άρ−
θρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014 καθώς και του άρθρου
7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρ−
μοστεί η παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014
και του άρθρου 7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014 η διαδικασία
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 του Ν. 2520/1997.
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5. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων
του άρθρου 6 της παρούσας επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ, με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας,
η οποία λαμβάνει υπόψη της τα σχετικά αποτελέσματα
ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6. Σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης στη
σύμβαση προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών και
μετά την παρέλευση επιπλέον 15 ημερών επιβάλλεται,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, πρόστιμο μέχρι 10% επί της αξίας του πω−
ληθέντος συσπόρου βαμβακιού, ανάλογα με το οφειλό−
μενο ποσό και το χρόνο καθυστέρησης. Ως ημερομηνία
έναρξης της οφειλής νοείται η ημέρα παράδοσης του
συσπόρου βαμβακιού στο εκκοκκιστήριο και τιμή η συμ−
φωνηθείσα μεταξύ των συμβαλλομένων.
Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική
περίοδο 2015.
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ.
35235/26−4−2010 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης
του συσπόρου βαμβακιού».
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ)
ɇɉɀȲȰɇȸ ȰȳɃɆȰɅɏȿȸɇȻȰɇ ɇɉɇɅɃɆɃɉ ȲȰɀȲȰȾȻɃɉ ȵɇɃȴȵȻȰɇ
ɇɼʅɸʌɲ ʏɻʆ ……………………………. ʉɿ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɸʎ:
ɲ) ……………………………………………..,
ʃɳʏʉɿʃʉʎ …………….……………….., ʉɷʊʎ
……………………………………., ɲʌɿɽʅ. ……………... ɸʃʋʌʉʍʘʋʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ɸʃʃʉʃʃɿʍʏɿʃɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ : ……………………………………………………………. ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɹɷʌɲ ʍʏ…...
………………………………………… ʅɸ Ȱ.Ɍ.ɀ. ……………… ɲʋʉʃɲʄʉʑʅɸʆʉʎ ʍʏʉ ɸʇɼʎ
ɲɶʉʌɲʍʏɼʎ ʃɲɿ
ɴ) Ƀ/ȸ ………………………………………………………….…………………….., ʃɳʏʉɿʃʉʎ
……………………………………………..… ʅɸ Ȱ.Ɍ.ɀ. ……………………………………
ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ
ʍʐʍʋʊʌʉʐ ɴɳʅɴɲʃʉʎ, ɲʋʉʃɲʄʉʑʅɸʆʉʎ ʍʏʉ ɸʇɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ,
ʍʐʅʔʘʆɼʍɲʅɸ ʃɲɿ ɲʋʉɷɸʖʏɼʃɲʅɸ ɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɲ ʏɲ ɸʇɼʎ:
1.
Ƀ ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʆɲ ʋɲʌɲɷʙʍɸɿ ʍʏʉʆ ɲɶʉʌɲʍʏɼ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ …………….. ʃɿʄʙʆ ʍʐʍʋʊʌʉʐ ɴɳʅɴɲʃʉʎ, ʋʌʉʁʊʆ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉ ɲʋʊ ʍʐɶʃʉʅɿʍɽɸʀʍɲ
ɹʃʏɲʍɻ …….….. ʍʏʌɸʅʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʃɲʄʄɿɹʌɶɻʍɸ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɼʄʘʍɸ ʍʏʉ
Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ɇ.ʑʍʏɻʅɲ (Ƀ.ɇ.) ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ɹʏʉʐʎ.
2.
Ƀ ɲɶʉʌɲʍʏɼʎ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʆɲ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳʍɸɿ ʍʏɻʆ ʏɿʅɼ ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʍʏɻ
ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʍɻʅɸʀʉ 8 ʃɲɿ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʏʐʋɿʃɼ ʋʉɿʊʏɻʏɲ, ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɷɸ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ
ʋɲʌɲɷɿɷʊʅɸʆɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲ (ʍɻʅɸʀɲ 10 & 11).
3.
ȸ ʏʐʋɿʃɼ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʌʀɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ:
ɲ) ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʄɸʐʃʉʑ ʖʌʙʅɲʏʉʎ, ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʅɻ ɴʌʉʖʊʋʏʘʍɻʎ ʋʌɿʆ ʏɻ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼ
(ʋʌʉɴʌʉʖɿʃʊ),
ɴ) ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ ʇɹʆɸʎ ʑʄɸʎ ʊʖɿ ɳʆʘ ʏʉʐ 7% ʃɲɿ ɶ) ʐɶʌɲʍʀɲ ʊʖɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ
15%.
4.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʍʋʊʌʉʐ ɴɳʅɴɲʃʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɲʌɲɶʘɶʊ
ʍʏɻ ɽʑʌɲ ʏʉʐ ɸʃʃʉʃʃɿʍʏɻʌʀʉʐ ʔʉʌʏʘʅɹʆʉ ʍɸ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ ʅɹʍʉ, ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ
ɸʋʀ ʋʄɹʉʆ ɻ ʋʄɻʌʘʅɼ ………… ʃɲʏɳ ʃɿʄʊ.
5.
Ƀɿ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ʏɿʅɼʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ʏʐʋɿʃɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋɲʌɲɷɿɷʊʅɸʆʉʐ ɴɲʅɴɲʃɿʉʑ. ȸ ʏɿʅɼ
ɲɶʉʌɲʋʘʄɻʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɽɲ ɲʐʇʉʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ
ʍʐʍʋʊʌʉʐ ɴɳʅɴɲʃʉʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɲɷʉɽɸʀ. ȸ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʃʉɿʆʉʑ
ʅɸʏɲʇʑ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑ ʃɲɿ ɲɶʉʌɲʍʏɼ.
6.
Ɉɲ ɲɶʌʉʏɸʅɳʖɿɲ, ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐɶʃʉʅʀʍɽɻʃɸ ʏʉ ʍʑʍʋʉʌʉ ɴɲʅɴɳʃɿ ʃɲɿ
ɷɻʄʙɽɻʃɲʆ ʍʏʉ Ƀ.ɇ.ȴ.ȵ.
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7.

Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ʍʐʍʋʊʌʉʐ ɴɳʅɴɲʃʉʎ ʋʌʉʎ ʋɲʌɳɷʉʍɻ(ʃɿʄɳ):

8.

ɇʐʅʔʘʆɻɽɸʀʍɲ ʏɿʅɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʐʋɿʃɼ ʋʉɿʊʏɻʏɲ (ʍɸ €/ʃɿʄʊ):

9.

Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʏɸʄɿʃɳ ʋɲʌɲɷʊɽɻʃɸ (ʃɿʄɳ):

10.

ȴɿɲʔʉʌɳ ʏɿʅɼʎ ʄʊɶʘ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ (ʍɸ €/ʃɿʄʊ):

ʍʐʆ (+)
ʅɸʀʉʆ (-)

11.

12.

Ɉɸʄɿʃɼ ʍʐʅʔʘʆɻɽɸʀʍɲ ʋʄɻʌʘʏɹɲ ʏɿʅɼ (ʍɸ €/ʃɿʄʊ):

ȵʋɿɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʏɻʎ ȵʆɿɲʀɲʎ Ȱʀʏɻʍɻʎ ȵʆʀʍʖʐʍɻʎ.

13.
ȸ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʄɻʌʘʏɹɲ ʏɿʅɼ ɽɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɶʉʌɲʍʏɼ ʍʏʉʆ
ʋɲʌɲɶʘɶʊ ʅɸ ɹʃɷʉʍɻ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʉʐ ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ ɲɶʉʌɳʎ – ʋʙʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɳʅɸʍɻʎ
ʋʀʍʏʘʍɻʎ ʍʏʉ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ……………….., ɸʆʏʊʎ ʏʌɿɳʆʏɲ
(30) ɻʅɸʌʙʆ ʏʉ ɲʌɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ ɻʅɹʌɲ ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʍʏʉ ɸʃʃʉʃʃɿʍʏɼʌɿʉ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ
ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʋʄɻʌʘɽɸʀ ɻ ɳʆʘ ʏɸʄɿʃɼ
ʍʐʅʔʘʆɻʅɹʆɻ ʏɿʅɼ, ʉ ɲɶʉʌɲʍʏɼʎ ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʎ ʃɲɿ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌɲɶʘɶʊ, ʖʘʌʀʎ ɹɶɶʌɲʔɻ ʊʖʄɻʍɻ, ʏʉʐʎ ɲʆɲʄʉɶʉʑʆʏɸʎ ʏʊʃʉʐʎ ɶɿɲ
ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ 30 ɻʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ, ʅɸ ɸʋɿʏʊʃɿʉ ʋʉʐ ɿʍʖʑɸɿ
ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʐʏɼ ʍʏɻʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ Ɉʌɳʋɸɺɲ.
14.
ɏʎ ɲʌʅʊɷɿɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ʃɲɿ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ɷɿɲʔʉʌɳʎ ɼ ɷɿɹʆɸʇɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɼ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʐʏɼʎ, ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɶʘɶʉʑ.
Ʉʄʉɿ ʉɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʊʌʉɿ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʉʐʍɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʉʀ.
ȳɿɲ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʊʌʘʆ ʍʐʆʏɳʖɽɻʃɸ ɻ ʋɲʌʉʑʍɲ ʍʑʅɴɲʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ɲʔʉʑ ɲʆɲɶʆʙʍɽɻʃɸ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸ ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍɸ ʏʌʀɲ ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɹʆɲ (1) ɹʄɲɴɸ ʉ ʃɳɽɸ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʎ ʃɲɿ ɹʆɲ (1) ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʄɻʌʘʅʙʆ (Ƀ.Ʌ.ȵ.Ⱦ.ȵ.Ʌ.ȵ.)
ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɶʉʌɲʍʏɼ.

Ƀ ȰȳɃɆȰɇɈȸɇ

Ƀ ɅȰɆȰȳɏȳɃɇ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Αριθμ. 1174/27330
(2)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων
σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ)
1307/2013 του Συμβουλίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 2 του αρ. 62 του Νόμου 4235/2014 «Διοι−
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄
200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών 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) αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 509/23/4/2010) «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και
του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
δ) της αριθμ. Υ103/2−3−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 309/Β΄/2−5−2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Απο−
στόλου, του Δημητρίου»
2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ:
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου».
β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής 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».
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ−
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τρο−
ποποίηση 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) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής»
στ) 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
3. Την αριθ. 21891/10−2−2015 εισήγηση του Οργανισμoύ
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονι−
σμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, για τη χορήγηση
της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια ζαχαρο−
τεύτλων.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος
2015 ανέρχεται στα 5.000.000€, για το έτος 2016 ανέρ−
χεται στα 6.917.591€, για το έτος 2017 ανέρχεται στα
6.835.089€, για το έτος 2018 ανέρχεται στα 6.759.725€,
για το έτος 2019 ανέρχεται στα 6.684.367€, για το έτος
2020 ανέρχεται στα 6.684.367€.
2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52.6
καθορίζεται σε 13.367,2 εκτάρια.
Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτ−
λων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε
επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων
και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενι−
αίας αίτησης ενίσχυσης.
• Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο
σποράς.
• Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομη−
χανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους
που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας
αίτησης ενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημέ−
νες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με
απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
• Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγε−
γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον
Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωρ−
γικών Φυτών.
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Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθο−
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα
με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014. Για το σκοπό
αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστο−
ποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ζαχα−
ροτεύτλων σε ετήσια βάση.

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέρ−
γεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III
του Καν. (ΕΕ)809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητι−
κούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς)
όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής
των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ΄ έτος εκδιδόμε−
νες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
3. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και
της πληρωμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα ζα−
χαρότευτλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με τα προκύπτο−
ντα στατιστικά στοιχεία τη Δ/νση Συστημάτων Καλλι−
έργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών
Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης
του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:
1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με
τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ).
1306/2013.
2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμε−
νους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές
επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπλη−
ρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα
λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων γί−
νεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης
καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα
αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής
ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν
τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική
ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών
υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συ−
νεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋπο−
θέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
4. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενί−
σχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται
και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις E.B.Z.
Η Ε.Β.Ζ. η οποία παραλαμβάνει την πρώτη ύλη στο
πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλει:
1) Να υπογράφει συμβάσεις καλλιέργειας τεύτλων και
παράδοσης του προϊόντος με τους τευτλοπαραγωγούς
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαί−
ας αίτησης ενίσχυσης.
2) Να συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τα αναλυτικά στοιχεία των
τευτλοπαραγωγών που παρέδωσαν το προϊόν.
3) Να τηρεί αρχείο όλων των απαραίτητων παρα−
στατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιοδήποτε
διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
4) Να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την
πραγματοποίηση των ελέγχων.
5) Να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την
πιστοποίηση της καλλιέργειας και να αποστέλλει στον
ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική βεβαίωση εντός ενός μήνα από την
ολοκλήρωση των παραδόσεων.

Άρθρο 8
Ενστάσεις
1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10)
εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου
και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου, και
3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών
ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί
και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος
δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία πλη−
ρωμής.
Άρθρο 9
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ−
ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας
και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μει−
ώσεις που προβλέπονται στον άρθρο 77 του Καν (ΕΕ)
1306/2013 και στον άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.
3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα
προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο
ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις
εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοι−
νοτική νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του
άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρο 7 του
Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί
η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του
άρθρο 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης
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τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28 του
Ν 2520/1997, όπως ισχύει.
Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθο−
ρίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες που απορρέουν
από την παρούσα και αναφέρονται σε ελέγχους και
πληρωμές.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική
περίοδο 2015 (εμπορική περίοδος 2015−2016)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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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
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