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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.1617/530
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1617/4330/10.10.1977 απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δη−
μοκρατίας «Περί κατανομής θέσεων και κανονισμού
εργασίας υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσω−
πικού, σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, Προε−
δρίας της Δημοκρατίας» (Β΄1021).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 20
παρ. 1 εδ. δ΄ του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρω−

ση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄121)
καθώς και του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. ζ του ιδίου διατάγ−
ματος όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του
ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 207) και το άρθρο 3
του π.δ. 234 (Α΄ 239).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.Φ.1617/4330/
10.10.1977 κανονιστικής απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας «περί κατανομής
θέσεων και κανονισμού εργασίας υπαλληλικού και ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (Β΄ 1021), όπως
ισχύει μετά την τροποποίηση της με τις υπ’ αριθμούς.
α) Φ.1617/637/1978 (Β΄ 132)
β) Φ.1617/1621/1980 (Β΄ 442)
γ) Φ.1617/4583/1981 (Β΄ 495)
δ) Φ.1617/2292/1983 (Β΄ 457)
ε) Φ.1617/1710/1985 (Β΄ 492)
στ) Φ. 1617/644/1988 (Β΄ 314)
ζ) Φ.1617/871/1999 (Β΄ 354)
η) Φ. 1617/878/2005 (Β΄ 685)
θ) Φ. 1617/540/2006 (Β΄ 409)
ι) Φ.1617/1856/2006 (Β΄ 1713)
Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1617/4330/1977 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρα−
τίας, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 1
Οι 100 θέσεις του υπαλληλικού και του εργατοτε−
χνικού και βοηθητικού προσωπικού, που προβλέπεται
από το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ζ του π.δ. 351/1991, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κατανέμονται, στις ειδικότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 10 του ιδίου Προεδρικού
διατάγματος ως εξής :
1) Υπαλληλικό Προσωπικό
α) 9 θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών
β) 1 θέση Δημοσιογράφου
γ) 12 θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων
δ) 25 θέσεις Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων (Υπάλ−
ληλοι Γραμματείας εν γένει, Ιδιαίτεροι Γραμματείς, Δα−
κτυλογράφοι, Διοικητικής Μέριμνας, Επιμελητές κ.λπ.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε) 1 θέση Γεωπόνου
στ) 1 θέση υπαλλήλου ειδικότητας μηχανικού ή υπομη−
χανικού μηχανολόγου − ηλεκτρολόγου της κατηγορίας
TE
2) Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό
α) 8 θέσεις κηπουρών
β) 2 θέσεις μαγείρων
γ) 15 θέσεις Οικιακών Βοηθών (Μαιτρ, Σερβιτόροι,
Ράπτριες, Σιδερώτριες, Πλύντριες, Γενικών Εργασιών
κ.λπ.)
δ) 15 θέσεις Καθαριστριών
ε) 3 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών
στ)2 θέσεις Ψυκτικών
ζ) 1 θέση Ξυλουργού
η) 1 θέση Υδραυλικού
θ) 4 θέσεις Αρχιτεχνίτη και Τεχνιτών Οχημάτων (μη−
χανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, φανοποιοί, τεχνίτες
βαφής ).»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 36591/Η
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολο−
γίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά € 7.000,00, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως θα διαμορφωθεί
με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
3. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων
ή επειγουσών αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
4. Το υπ’ αριθμ. 289/22.11.2007 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για επτά (7) υπαλ−
λήλους που υπηρετούν στην Υπηρεσία Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το χρονικό διά−
στημα από 1.4.2009 έως 31.5.2009 και για μέχρι 60 ώρες
το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν
εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες υπηρεσιακές ανά−
γκες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται
η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 7.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και να έχει ένα μήνα αναδρομική ισχύ
από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚ. − ΓΕΩΡΓ. ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. Υ10α/οικ.18913
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
Υ10α/122564/12.12.2002 (ΦΕΚ 1628/31.12.2002 τ.Β΄) από−
φασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
Υ10α/οικ.21465/3.3.2003 (ΦΕΚ 306/14.3.2003 τ.Β΄), Υ10α/
οικ. 156727/2006 (ΦΕΚ 1938/2006 τ.Β΄) και την υπ’
αριθμ. Υ10α/οικ.144075/2008 «Διαδικασία και τρό−
πος διορισμού ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευ−
ση στην Λοιμωξιολογία».
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (Εκ−
συγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας ΦΕΚ
123/1992 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3418/2005 (Κώ−
δικας Ιατρικής Δεοντολογίας ΦΕΚ 287/2005 τ.Α΄).
3. Το π.δ/γμα 95 (Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του π.δ/γματος. 386/1995 «Καθορισμός
της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευ−
σης στην Κλινική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 216Π/Α/25.10.1995)
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ/γμα 161/2001 (ΦΕΚ 146/
Α΄/3.7.2001) και 196/2003 (ΦΕΚ 156/2003).
5. Τις υπ’ αριθμ. Υ7/Γ.Π.οικ. 86981/5.9.2002 (ΦΕΚ 1206/
Β/18.9.2002), Υ7/Γ.Π./οικ.9626/2003 (ΦΕΚ 109/Β/2003) και
Υ7/Γ.Π. 96819/2004 (ΦΕΚ 1912/Β/2004) αποφάσεις (Ανα−
γνώριση Παθολογικών Κλινικών ως κατάλληλων για
εξειδίκευση των ιατρών στην Λοιμωξιολογία).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ10α/122564/12.12.2002 (ΦΕΚ 1628/
31.12.002 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας (Διαδικα−
σία και τρόπος διορισμού ειδικευμένων ιατρών για εξει−
δίκευση στην Λοιμωξιολογία), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. Υ10α/οικ.21465/3.3.2003 (ΦΕΚ 306/14.3.2003
τ.Β΄), Υ10α/οικ. 156727/2006 (ΦΕΚ 1938/2006 τ.Β΄) και την
υπ’ αριθμ. Υ10α/οικ. 144075/2008 (ΦΕΚ 2244/2008 τ.Β΄).
7. Η υπ’ αριθμ. 3 της 217/18.9.2008 απόφαση της Ολομέ−
λειας του ΚΕΣΥ, το με ημερομηνία 15.11.2006 απόσπασμα
πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρεί−
ας Λοιμώξεων και τις σχετικές σύμφωνες γνώμες των
αναγνωρισμένων κλινικών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ. 8 της υπ’
αριθμ. Υ10α/122564/12.12.2002 (ΦΕΚ 1628/31.12.2002 τ.Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Διαδικασία και τρόπος
διορισμού ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην
Λοιμωξιολογία), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Υ10α/οικ.21465/3.3.2003 (ΦΕΚ 306/14.3.2003 τ.Β΄) Υ10α/οικ.
156727/2006 (ΦΕΚ 1938/2006 τ.Β΄) και την υπ’ αριθμ. Υ10α/
οικ. 144075/2008 (ΦΕΚ 2244/2008) ως εξής:
8. Σε κάθε αναγνωρισμένο Κέντρο για την χορήγηση
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία τοποθετούνται τέσσε−
ρις (4) εξειδικευόμενοι εκ των οποίων οι δύο είναι ιατροί
του ΕΣΥ και οι δύο ιατροί εκτός ΕΣΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 286839
(4)
Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984
(Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊ−
κής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990
(Α 101), όπως ισχύουν σήμερα.
γ) των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ) το ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής», όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 427/1976 (Α΄ 230) «Περί αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων του
ν.δ. 243/1969».
ε) του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
στ) του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙ0Ε 89/17.1.2009
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
2. Τους Κανονισμούς όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) υπ’ αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148/6.6.2008)
«για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999,
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
υπ’ αριθμ. 2392/1986 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999».
β) υπ’ αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30.6.2008)
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
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κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου για
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγ−
χους στον αμπελοοινικό τομέα».
γ) υπ’ αριθμ. 649/1987 της Επιτροπής (L 062/5.3.1987)
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με την κατάρ−
τιση του κοινοτικού αμπελουργικού μητρώου».
δ) υπ’ αριθμ. 2392/1986 του Συμβουλίου (L 208/31.7.1986)
«για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού μη−
τρώου».
ε) υπ’ αριθμ. 1282/2001 της Επιτροπής (L 176/29.6.2001)
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
υπ’ αριθμ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθη−
ση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την
τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 1623/2000».
ζ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/21.10.2003)
«για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» όπως ισχύει κάθε φορά.
θ) υπ’ αριθμ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30.4.2004)
«σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ−
κό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)» όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ι) υπ’ αριθμ. 2392/1986 του Συμβουλίου (L 208/31.7.1986)
«για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού μη−
τρώου».
2. Την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 (Β΄ 2255) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί
της ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 243618/10.1.2006 (Β΄105) απόφαση
Υπουργού Γεωργίας «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης
ποικιλιών αμπέλου και διαδικασία ταξινόμησης αυτών
στην Ελληνική Επικράτεια».
4. Την υπ’ αριθμ. 417718/28.11.2001 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (Β΄ 1634) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κε−
φαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκομιδής του Καν. (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρο−
φορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την πα−
ρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα».
5. Την υπ’ αριθμ. 271562/1.8.2002 (Β΄ 1042) απόφαση
Υπουργού Γεωργίας ‘’περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμών.
6. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 (Β΄ 1324) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για τη διαχείριση του Δυνα−
μικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
και ειδικότερα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με τις παράνομες
φυτεύσεις, τα δικαιώματα φύτευσης και το εθνικό απο−
θεματικό δικαιωμάτων φύτευσης, που αναφέρονται στα
άρθρα 85−97 του Τίτλου V «Δυναμικό παραγωγής», του
Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και στα άρθρα 55 −66
και 74−75 του Τίτλου IV «Δυναμικό παραγωγής» του Καν
(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές−αρμοδιότητες
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρ−
μόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων
(Π.Α.Π.) Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων − Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών
Καρπών, είναι αρμόδια για τη διαχείριση του αμπελουρ−
γικού δυναμικού οινοποιήσιμων αμπελώνων κάνοντας
χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη
βάση δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου. Εισηγεί−
ται την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων
και εγκυκλίων, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, και συγκεντρώνει τα
απαραίτητα στοιχεία από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, Μητρώο για τη σύνταξη και αποστολή
των προβλεπόμενων από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς
Οίνου ανακοινώσεων στην Ε.Ε.
2. Η Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για
την κατάρτιση, λειτουργία ενημέρωση και τήρηση του
Αμπελουργικού Μητρώου. To μηχανογραφημένο αμπε−
λουργικό μητρώο (Μ.Α.Μ.) μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
τις πληροφορίες για το δυναμικό παραγωγής χώρας
που προβλέπονται στον Τίτλο V του Καν (ΕΚ) 479/2008.
Διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους για την ορθή τή−
ρηση των Μητρώων.
Οι εκτάσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που
περιλαμβάνονται σ’ αυτό και οι οποίες φυτεύτηκαν με
νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, θεωρούνται επιλέξιμες για
τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας.
3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρμόδιος για τους ελέγχους του
αμπελοοινικού τομέα που περιλαμβάνονται στη νέα Κοινή
Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) Οίνου, τη διενέργεια δευτερο−
βαθμίων διασταυρωτικών ελέγχων με τα αμπελοτεμάχια
της Ενιαίας Αίτησης, ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών,
τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρ−
μόδιες για την εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνι−
κών διατάξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, κάνοντας
χρήση της βάσης δεδομένων του επικαιροποιημένου
Αμπελουργικού Μητρώου. Μεριμνούν για την ενημέρω−
ση των ενδιαφερομένων, την αποδοχή και τον έλεγ−
χο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, τη διενέργεια των

διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων, την εξέταση
τυχόν ενστάσεων, την παραλαβή και τον έλεγχο των
δηλώσεων συγκομιδής. Η αρμοδιότητα έκδοσης απο−
φάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως κα−
ταβληθέντων ποσών καθώς και επιβολής χρηματικών
ποινών και προστίμων, μεταβιβάζεται στους Νομάρχες.
Προβαίνουν στον εντοπισμό τυχόν παράνομων φυτε−
μένων εκτάσεων κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής
βάσης του Μητρώου και είναι αρμόδιες επίσης για την
επιβολή των χρηματικών προστίμων στους παραβάτες
αμπελουργούς των παράνομων φυτεμένων εκτάσεων,
την είσπραξή τους, καθώς και για τη χορήγηση και με−
ταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης και τη διαχείριση
του Εθνικού Αποθεματικού.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι ακό−
λουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών αναγραφόμενη έν−
νοια, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Καν (ΕΚ) 479/2008
του Συμβουλίου, και νοούνται ως εξής:
α. «Αμπελοοινική περίοδος»: η περίοδος παραγωγής
των προϊόντων που διέπονται από τον παρόντα κανο−
νισμό η οποία αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και
λήγει στις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.
β. «Εκρίζωση»: η πλήρης εξάλειψη όλων των πρέμνων
αμπέλου από έκταση φυτευμένη με άμπελο.
γ. «Φύτευση»: η οριστική τοποθέτηση φυταρίων ή
τμημάτων φυταρίων αμπέλου, εμβολιασμένων ή μη, με
σκοπό την παραγωγή σταφυλιών ή τη σύσταση μητρικής
φυτείας εμβολιοληψίας.
δ. «Επανεμβολιασμός»: ο εμβολιασμός αμπέλου η
οποία έχει ήδη εμβολιαστεί.
Άρθρο 4
Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
1. Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, του άρθρου 24 του
Καν(ΕΚ) 479/2008, που επιτρέπεται να φυτεύονται, να
αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στη χώρα, περι−
λαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 (Β΄ 2255)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων περί «Ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου», όπως κάθε
φορά ισχύει.
Ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή προέρχονται από
διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων
ειδών του γένους Vitis, και δεν ανήκουν σε μία από τις
ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και
Hebermont.
Η διαδικασία ταξινόμησης αυτών καθορίζεται στην υπ’
αριθμ. 243618/10.1.2006 (Β΄ 105) απόφαση του Υπουργού
Αγρ. Αναπτ. και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.
Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία διαγράφεται από την
ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου, η εκρίζωση της εν λόγω
ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη δια−
γραφή της.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
επιτρέπονται η φύτευση, η αναφύτευση ή ο εμβολια−
σμός των μη ταξινομημένων οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου, για σκοπούς έρευνας και επιστημονικών πει−
ραμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 243618/10.1.2006 (Β΄
105) απόφαση του Υπουργού Αγρ. Αναπτ. και Τροφίμων,
όπως κάθε φορά ισχύει.
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3. Οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί με οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπέλου για την παραγωγή οίνου κατά
παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου εκριζώνονται.
Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωσης των
εκτάσεων αυτών όταν η σχετική παραγωγή προορίζεται
αποκλειστικά για κατανάλωση από την οικογένεια του
οινοπαραγωγού και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω
έκταση δεν υπερβαίνει το ένα (1) στρέμμα.
Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας των
Ν.Α. λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για τον έλεγ−
χο της συμμόρφωσης των παραγωγών με τις παραγρά−
φους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αμπέλων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας
και ιδίως της παρ. 2 αυτού, απαγορεύεται η φύτευση
αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες,
έως την 31.12.2015, εκτός αν γίνει χρήση της παρ. 6 του
άρθρου 90 του Καν (ΕΚ) 479/2008.
2. Έως τις 31.12.2015, απαγορεύεται επίσης ο επα−
νεμβολιασμός ταξινομημένων οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου, σε ποικιλίες άλλες πλην των ταξινομημένων
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι
φυτεύσεις και ο επανεμβολιασμός που αναφέρονται σ’
αυτές, επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από:
α. νέο δικαίωμα φύτευσης, κατά την έννοια του άρ−
θρου 91 Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008,
β. δικαίωμα αναφύτευσης, κατά την έννοια του άρ−
θρου 92 Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008,
γ. δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από το Εθνικό
αποθεματικό, κατά την έννοια των άρθρων 93 και 94
Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008.
4. Για το σκοπό του ελέγχου της συμμόρφωσης με
τις διατάξεις περί δυναμικού παραγωγής που προβλέ−
πονται στον τίτλο V, παράνομες φυτεύσεις, του Καν
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008, συμπεριλαμβανομένης και της
συμμόρφωσης με την απαγόρευση νέων φυτεύσεων
που προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του Καν
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν
χρήση του αμπελουργικού μητρώου.
Άρθρο 6
Παράνομες φυτεύσεις
Παράνομες φυτεύσεις, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85
έως 89 του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008, είναι οι εκτάσεις
που φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,
χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, πριν ή μετά την
31.12.1998 και για τις οποίες ισχύουν τα εξής:
1. Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί δί−
χως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης πριν την 31.8.1998,
υποχρεούνται έναντι καταβολής τελών 12.000 €/ Ha σε
οριστική διευθέτησή τους, το αργότερο έως 31.12.2009,
διαφορετικά προβαίνουν στην εκρίζωσή τους με ιδία δα−
πάνη. Στην περίπτωση εκρίζωσης των εκτάσεων αυτών,
το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο παύει να ισχύει. Μετά
την 31.12.2009 εφόσον δεν τακτοποιηθούν ή δεν εκριζω−
θούν, ισχύουν οι ποινές της επόμενης παραγράφου.
2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί δίχως
αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, μετά την 31.8.1998, δεν
νομιμοποιούνται και υποχρεούνται να εκριζώσουν τα
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αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν
προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματι−
κή ποινή 12.000 €/ Ha, που ισχύει για ένα έτος από την
ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου, μετά την πα−
ρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη
φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.
3. Οι εκτάσεις των παρ. 1, 2 του παρόντος άρθρου
καταχωρούνται στο Αμπελουργικό Μητρώο και ανα−
κοινώνονται μετά την 31 Ιουλίου έκαστου έτους, από
τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργί−
ας, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του Πα−
ραρτήματος XIII του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008 στη
Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τμήμα Αμπέλου και Ξη−
ρών Καρπών.
4. Για τον έλεγχο της τήρησης της απαγόρευσης νέων
φυτεύσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν για τυχόν
ύπαρξη παράνομων φυτεύσεων κάνοντας χρήση της
χαρτογραφικής βάσης αναφοράς του Αμπελουργικού
Μητρώου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρόσφα−
των αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς
του Μητρώου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι κάτοχοι
των εκτάσεων αυτών εντοπίζονται κατόπιν επιτόπιων
ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας.
5. Οι κυρώσεις του άρθρου 85 του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ.
479/2008 σχετικά με την παραβίαση της απαγόρευσης
κυκλοφορίας της σταφυλικής παραγωγής των προϊό−
ντων που προέρχονται από εκτάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επι−
βάλλονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες
μετά από σχετικό έλεγχο.
Άρθρο 7
Νέα δικαιώματα φύτευσης
1. Χορηγούνται δικαιώματα νέας φύτευσης σε εκτάσεις
αμπελώνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
91 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008 στους ενδιαφερο−
μένους, από τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανά−
πτυξης/ Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
κατόπιν έγκρισης του Υπ. Α. Α. Τ. της Δ/νσης ΠΑΠ Δεν−
δροκηπευτικής και με την επιφύλαξη των διαλαμβανόμε−
νων του άρθρου 60 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008.
2. Τα ανωτέρω χορηγούμενα δικαιώματα νέας φύτευ−
σης αμπελώνων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κα−
ταγράφονται στη βάση δεδομένων του αμπελουργικού
μητρώου, ελέγχονται από τις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες και σε περίπτωση διαπιστούμενων παραβά−
σεων, του άρθρου 60 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο εν λόγω
άρθρο και ανακοινώνονται μετά το πέρας εκάστης
αμπελουργικής περιόδου στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής
– Τμήμα Αμπέλου και Ξ. Καρπών.
Η Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής – Τμήμα Αμπέλου και Ξ. Καρ−
πών ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά στην Ε. Ε. με τη
μορφή που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήματος
ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008 και αναφέρονται
σε αυτόν λεπτομέρειες που αφορούν τις περιφέρειες
της χώρας.
Άρθρο 8
Δικαιώματα αναφύτευσης
1. Δικαίωμα αναφύτευσης είναι το δικαίωμα φύτευσης
αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής
παραγωγής, προς την εκριζωθείσα έκταση.
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2. Τα δικαιώματα αναφύτευσης είναι:
α. Δικαιώματα αναφύτευσης σε ισχύ στα χέρια των
παραγωγών που χορηγήθηκαν πριν την 31 Ιουλίου 2008,
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται πριν από το
τέλος της όγδοης αμπελουργικής περιόδου που έπεται
εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζω−
ση.
β. Δικαιώματα αναφύτευσης που χορηγούνται μετά
την 1.8.2008 δυνάμει του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008
και δύνανται να χρησιμοποιηθούν πριν το τέλος της
πέμπτης αμπελουργικής περιόδου, που έπεται αυτής
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.
Τα δικαιώματα αναφύτευσης των περιπτώσεων α και
β του παρόντος άρθρου, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά
την διάρκεια της περιόδου ισχύος, επιστρέφουν στο
Εθνικό αποθεματικό χώρας.
3. Δεν χορηγούνται δικαιώματα αναφύτευσης αμπέ−
λων, στις περιπτώσεις που έχουν εκριζωθεί άμπελοι
από εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Καν
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008.
Α. Διαδικασία χορήγησης δικαιώματος αναφύτευσης
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε
εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση δικαιώματος
αναφύτευσης υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης / Γεωργίας, στην οποία ανήκει το αμπελο−
τεμάχιο, σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται υποχρε−
ωτικά από:
α. Επικαιροποιημένη Καρτέλα παραγωγού του Μητρώ−
ου στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα προς εκρίζωση
αμπελοτεμάχια.
β. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών
που προηγούνται της εκρίζωσης, του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1282/2001 της Επιτροπής,
όπως κάθε φορά ισχύει, από τις οποίες προκύπτει ότι
ο οικείος αμπελώνας βρίσκεται σε καλή παραγωγική
κατάσταση.
2. Οι ανωτέρω αιτήσεις εξετάζονται με επιτόπιο έλεγ−
χο το βραδύτερο εντός τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή τους και συντάσσεται πρακτικό ελέγχου. Ως
ημέρα υποβολής νοείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της
αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην
εκρίζωση του αμπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και
ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας μετά από
επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει
πρακτικό ελέγχου και ακολούθως χορηγεί στον αιτού−
ντα “δικαίωμα αναφύτευσης”.
Οι ανωτέρω μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά
στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Β. Φύτευση νέου αμπελώνα
1. Ο κάτοχος «δικαιώματος αναφύτευσης» πριν τη
φύτευση αμπελώνα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις «περί προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού»
όπως ισχύουν κάθε φορά. Για το σκοπό αυτό απευθύνε−
ται στις τοπικές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωρ−
γίας, για την προμήθεια κατάλληλου υγιούς πιστοποιη−
μένου πολλαπλασιαστικού υλικού, προσαρμοσμένο στις
εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.
2. Η φύτευση του αμπελώνα ως ανωτέρω δηλώνεται
άμεσα στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γε−

ωργίας, η οποία προβαίνει άμεσα σε πιστοποίηση της
φύτευσης και συντάσσει το σχετικό πρακτικό, για την
εγγραφή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Μητρώου.
3. Για την τήρηση της νομιμότητας των φυτεύσεων
του άρθρου 90 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008
με οινοποιήσιμες ποικιλίες στη βάση δεδομένων του
αμπελουργικού μητρώου, η εγγραφή νέων φυτεύσεων
είναι δυνατή από τον ενδιαφερόμενο μόνο με την κα−
τάθεση του δικαιώματος αναφύτευσης και το σχετικό
πρακτικό ελέγχου που συντάχθηκε με τις οδηγίες του
Μητρώου.
Άρθρο 9
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(Ο.Σ.Δ.Ε.)
Οι διοικητικοί έλεγχοι της παρ. 2, του άρθρου 77 του
Καν (ΕΚ) 555/2008, συμπεριλαμβάνουν και τον έλεγχο
σχετικά με το δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποι−
κιλιών αμπέλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμ−
μόρφωση με την απαγόρευση νέων φυτεύσεων που
προβλέπεται στο άρθρο 81, παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού,
ώστε να μην επιδοτούνται οι παράνομες φυτεύσεις.
Άρθρο 10
Μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης
1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων αναφύτευσης από
μια εκμετάλλευση σε άλλη σύμφωνα με το άρθρο 92
παραγρ. 5 του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008 γίνεται
εφόσον:
α. Ένα μέρος της εκμετάλλευσης που παραχωρεί τα
δικαιώματά της μεταβιβάζεται στην άλλη εκμετάλλευση
που είναι αποδέκτης των δικαιωμάτων αναφύτευσης.
β. Η εκμετάλλευση αποδέκτης, χρησιμοποιεί τα
δικαιώματα αναφύτευσης:
ι. για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου των
οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους με προ−
στατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη
γεωγραφική ένδειξη ή
ιι. για εγκατάσταση μητρικής φυτείας εμβολιοληψίας.
γ. Δεν οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναμικού πα−
ραγωγής, ιδίως όταν πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις
από μη αρδευόμενες σε αρδευόμενες εκτάσεις.
δ. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα αναφύτευσης
από μεταβίβαση ισχύουν για φύτευση ισοδύναμης έκτα−
σης και μόνο για το σκοπό που εγκρίθηκε η μεταβί−
βαση.
ε. Τα δικαιώματα αναφύτευσης δεν προέρχονται
από εκτάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή.
ζ. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που
μεταβιβάζεται ορίζεται στο 1 στρέμμα.
η. Τα δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση σε
μία εκμετάλλευση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εκ
νέου σε τρίτη εκμετάλλευση.
2. Οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί δύνανται να
προσέλθουν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
στο Μητρώο της οποίας είναι καταγεγραμμένο το
δικαίωμα αναφύτευσης και να πραγματοποιήσουν τη
μεταβίβαση του εν λόγω δικαιώματος, καταθέτοντας
σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης, εφόσον
γίνεται ρητή αναφορά, αποδεικνύεται και με τη
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συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων την
οποία ο αγοραστής υποχρεούται άμεσα να δηλώσει
στο Αμπελουργικό Μητρώο της περιοχής που ανήκει
το αμπελοτεμάχιο.
3. Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων αναφύτευ−
σης, μετά το πέρας εκάστης αμπελουργικής περιόδου,
ανακοινώνονται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής
– Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών.
Άρθρο 11
Εθνικό αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης
1. Για την καλύτερη διαχείριση του δυναμικού παρα−
γωγής, τηρείται το «Εθνικό αποθεματικό», του άρθρου
93, παρ. 2 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008. Το εν λόγω
αποθεματικό τηρείται για όσο χρόνο εφαρμόζεται με−
ταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 65 και 66 του Καν
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 555/2008.
Βασική αρχή λειτουργίας του Αποθεματικού είναι ότι
η μεταβίβαση δικαιωμάτων μέσω αυτού δεν οδηγεί σε
αύξηση του δυναμικού παραγωγής της χώρας.
Τα δικαιώματα φύτευσης που διατίθενται στο αποθε−
ματικό και αυτά που χορηγούνται από αυτό κοινοποι−
ούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που ορίζεται στον
πίνακα 9 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
555/2008, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους και για πρώτη
φορά την 1.3.2009.
2. Τα ακόλουθα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφουν
στο εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός
των καθορισμένων προθεσμιών:
α. δικαιώματα νέας φύτευσης,
β. δικαιώματα αναφύτευσης,
γ. δικαιώματα φύτευσης που χορηγήθηκαν από το
αποθεματικό.
3. Τα παρεχόμενα δικαιώματα στο αποθεματικό μπορεί
να προέρχονται από αμπελώνες των οποίων η παραγωγή
προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων
(ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
4. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγη−
ση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται
το ένα (1) στρέμμα.
5. Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό αποθε−
ματικό δεν μεταβιβάζονται.
Άρθρο 12
Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης
από το αποθεματικό
1. Η χορήγηση των δικαιωμάτων φύτευσης δωρεάν,
από το Εθνικό Αποθεματικό διενεργείται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το
αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, ύστερα
από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΑΠ Δεν−
δροκηπευτικής – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών,
κατά προτεραιότητα ως εξής:
α. Χωρίς κριτήρια κατά απόλυτη προτεραιότητα σε
εκτάσεις που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε περιβαλ−
λοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι
π.χ. τα μικρά νησιά του Αιγαίου, και σε νέους αγρότες
ηλικίας κάτω των 40 ετών, του άρθρου 94 του Καν(ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 479/2008.
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β. Με κριτήρια σε εκτάσεις που αποδεδειγμένα προ−
ορίζονται για βιώσιμες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις,
ήτοι επιχειρηματικής κατεύθυνσης, που παράγουν οί−
νους ποιότητας με εξασφαλισμένη τη διάθεσή τους,
ως εξής :
i. Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες/αμπελουρ−
γούς, καλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
που εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρι−
σης, ή βιολογικής καλλιέργειας, ή μετέχουν ως μέλη σε
οινοποιητικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών του
οινικού τομέα ή συγκεντρώνουν την ιδιοκτησία τους σε
μεγάλα ενιαία αμπελοτεμάχια,
ii. Σε οινοποιούς/αμπελουργούς οι οποίοι μετέχουν σε
επενδυτικά σχέδια ή παράγουν οίνους ποιότητας,
iii. Σε αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
ή οινοποιούς.
iv. Σε λοιπούς εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώ−
ματα.
Οι εκτάσεις της πρώτης περίπτωσης (α) εντάσσο−
νται κατά απόλυτη προτεραιότητα και στο πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων εφόσον
κατατεθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους παρα−
γωγούς.
Οι δικαιούχοι της παρ. 1 των περιπτώσεων βi, βii και βiii
υποχρεούνται να έχουν καταθέσει για τις προηγούμενες
περιόδους δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής, κατά πε−
ρίπτωση, σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1282/2001
όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας καθορί−
ζονται τα κάτωθι :
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες/αμπελουργοί νοού−
νται οι κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης που η
κύρια ενασχόλησή τους είναι η καλλιέργεια οινοποιή−
σιμων ποικιλιών αμπέλου.
Αμπελουργός νοείται ο κάτοχος ικανής έκτασης οινο−
ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ήτοι βιώσιμης επιχειρημα−
τικής κατεύθυνσης αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
Οινοποιός/αμπελουργός νοείται το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο κάτοχος νόμιμης οινοποιητικής επιχείρησης
που καλλιεργεί οινοποιήσιμα αμπέλια για ιδία παραγωγή
οίνου και εμπορία.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση
δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό
καταθέτουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδευμένη
με τα απαραίτητα κατά περίπτωση αποδεικτικά πα−
ραστατικά/δικαιολογητικά, στις κατά τόπους Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας από την 1 Αυγούστου
έως 15 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Οι εν λόγω αιτήσεις
διαβιβάζονται άμεσα με e−mail και με συγκεντρωτικό
πίνακα που συνοδεύεται με σχετική εισήγηση της αρ−
μόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δ/νση ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών
το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
3. Κατ΄ εξαίρεση την πρώτη χρονιά εφαρμογής της
παρούσας απόφασης, η υπουργική απόφαση κατανομής
δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, δύ−
ναται να εκδοθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 13
Δηλώσεις συγκομιδής
Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
479/2008, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων
των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται
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για οινοποίηση (οινοποιήσιμες ποικιλίες) υποχρεούνται,
αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού και σε κάθε περί−
πτωση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, να υπο−
βάλλουν δήλωση συγκομιδής του άρθρου 2 του Καν(ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1282/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται από τους
υπόχρεους αμπελουργούς στις κατά τόπους Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, ελέγχονται κατά την
παραλαβή τους και καταγράφονται στη βάση δεδομέ−
νων του Αμπελουργικού Μητρώου.
Η μη έγκαιρη κατ’ έτος υποβολή δηλώσεων από τους
υπόχρεους αμπελουργούς, συνεπάγεται αποκλεισμό
από τα μέτρα της νέας ΚΟΑ, εκτός αν συντρέχουν λό−
γοι ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετή−
σιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική
δήλωση συγκομιδής.
Άρθρο 14
Απογραφή
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μητρώου σχετικά
με το δυναμικό παραγωγής (άρθρο 74 του Καν (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 555/2008), που αναφέρονται στους πίνακες 14
έως 16 του παραρτήματος XIII του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
555/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Καν (ΕΚ)
479/2008, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρ−
τίου κάθε έτους και για πρώτη φορά την 1.3.2009. Στους
εν λόγω πίνακες θα περιλαμβάνονται λεπτομέρειες που
αφορούν περιφέρειες της χώρας.
Τα δεδομένα που ανακοινώνονται στην απογραφή
αναφέρονται στην 31η Ιουλίου της προηγούμενης αμπε−
λουργικής περιόδου.
Άρθρο 15
Κυρώσεις
Οι κυρώσεις που προβλέπονται στους Καν(ΕΚ) υπ’
αριθμ. 479/2008 και 555/2008 και στην παρούσα από−
φαση είναι οι κατωτέρω:
1. Για τις εκτάσεις που έχουν φυτευθεί με οινοποιήσι−
μες ποικιλίες αμπέλου για την παραγωγή οίνου, χωρίς
αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, ισχύουν οι ποινές των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 της παρούσας.
2. Η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή στους κατόχους
παράνομων εκτάσεων που έχει ορισθεί στις παρ. 1 και
2 του άρθρου 6 της παρούσας, είναι 12.000 €/ Ha, δι−
πλασιαζόμενη μετά την παρέλευση ενός έτους και ει−
σπράττεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες
με παράβολο υπέρ του ΚΤ..Γ.Κ. και Δασών.
3. Οι κυρώσεις του άρθρου 85 του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ.
479/2008 σχετικά με την παραβίαση της απαγόρευσης
κυκλοφορίας της σταφυλικής παραγωγής των προϊό−
ντων που προέρχονται από εκτάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 6 της παρούσης,
επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες
μετά από σχετικό έλεγχο.
4. Οι κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσης κατ’ εφαρ−
μογή του Καν (ΕΚ) 1282/2001, όπως ισχύει κάθε φορά,
σχετικά με τη σύνταξη και την έγκαιρη υποβολή των
δηλώσεων συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουρ−
γούς επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπη−
ρεσίες.
*02006550904090012*

5. Οι κυρώσεις του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσης,
επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες
μετά από σχετικό έλεγχο.
6. Οι χρηματικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου
επιβάλλονται με απόφαση Νομάρχη, βεβαιώνεται ως
έσοδο του δημοσίου και εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κώδικα ΚΕΔΕ.
Άρθρο 16
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και
η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται, η υπ’ αριθμ.
245225/12.6.2003 (Β΄ 827) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Τακτοποίηση των φυτεμένων αμπελουρ−
γικών εκτάσεων», οι αποφάσεις του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 375770/22.6.2001
(B΄ 891) «Απαγόρευσης φύτευσης νέων αμπελώνων,
αναδιάρθρωση και μετατροπή οριστική εγκατάλειψη
αμπελώνων και άλλες διατάξεις», 375769/22.6.2001 (Β΄
891) «Aπογραφή του αμπελουργικού δυναμικού παρα−
γωγής−ετήσιες Δηλώσεις Εσοδείας, Παραγωγής και
Αποθεμάτων», 417718/28.11.2001 (B΄ 1634) «Λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κεφαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκο−
μιδής του Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1282/2001 της Επιτρο−
πής, όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση
των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς
στον αμπελοοινικό τομέα», 207184/17.1.2003 (B΄ 58) «Κα−
θορισμός διαδικασία και προϋποθέσεις μεταβίβασης
δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνων μεταξύ εκμε−
ταλλεύσεων», 207183/17.1.2003 (B΄ 59) «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων
αναφύτευσης αμπελώνων», 338099/22.12.2006 (B΄ 1928)
Εθνικό αποθεματικό διαχείρισης δικαιωμάτων φύτευσης
αμπέλου και διαδικασία χορήγησης αδειών».
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 24055/987
(5)
Προσθήκη σχολών στο Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957
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β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του
Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
β. του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).
γ. του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
δ. του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).
ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/29558/1750/18.9.1992
απόφαση του ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου Κολλεγίου Αθη−
νών (ΦΕΚ 598/Β/30.9.1992), όπως συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 4359/8050/6.2.1995 όμοια πράξη (ΦΕΚ 125/
Β/24.2.1995).
4. Την από 12.3.2009 αίτηση του Σωματείου «Ελληνο−
αμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα», με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία σχολών σαξοφώνου και
διεύθυνσης χορωδίας στο Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
Αριθμ. 5035
(6)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−
λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ AΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Αριθμ. απόφ. 141/2α−2γ/31.3.2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Εποπτεία της ιδιω−
τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις».
(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».
(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α’ 10) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των
διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9 και 17α έως
17γ αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β2147/29.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2149/
6.11.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική
πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας
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Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από
τον ν. 3229/2004.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/119/26.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμέ−
νων – Κατανομή προσωπικού σε τμήματα και αναπλή−
ρωση θέσεων − Εισήγηση θεμάτων στο Δ.Σ.».
4. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α’ 37) «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και δη των διατάξεων
των άρθρων 4, 7α και 7β.
5. Την με ημέτερο αριθμ. πρωτ. 12587/14.11.2008 Έκθεση
της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της
ΕΠ.Ε.Ι.Α περί χρηματοοικονομικού ελέγχου των ασφα−
λιστικών εργασιών της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία) κατά την κλει−
σθείσα οικονομική χρήση 2007, σύμφωνα με την οποία
η εταιρεία δεν συγκροτεί το απαιτούμενο περιθώριο
φερεγγυότητας και δεν διαθέτει το εγγυητικό κεφάλαιο,
γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή των προβλε−
πόμενων στο αρ. 17γ ν.δ 400/1970 μέτρων.
6. Την υπ’ αριθμ. 134/24.11.2008 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13508/5.12.2008), σύμφωνα με
την οποία α) απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση των
περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλι−
στική τοποθέτηση της ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία ΕΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών,
σύμφωνα με τα άρθρα 17γ παρ. 3 και 9 παρ. 2 και 3 ν.δ.
400/1970 και β) κλήθηκε η Εταιρεία να υποβάλει στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. έως την 15.12.2008 Πρόγραμμα Χρηματοοικο−
νομικής Ανάκαμψης σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ.
17γ ν.δ. 400/1970.
7. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 14007/15.12.2008
έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία υπέβαλλε, σύμφωνα
με την ως άνω υπό στοιχείο 6 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ανασυγκρό−
τησης για την χρονική περίοδο 2009 − 2011, το οποίο
δεν αξιολογείται, εφόσον η Εταιρεία δεν εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις της από τα επιβληθέντα προγράμμα−
τα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής
ανασυγκρότησης.
8. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 1368/2009 επι−
στολή της Deutsche Bank από την οποία προκύπτει ότι
ομόλογα της εταιρείας, τα οποία είχαν δηλωθεί ως ελεύ−
θερα από την Εταιρεία και είχαν τεθεί σε ασφαλιστική
τοποθέτηση, ήταν τελικά ενεχυρασμένα και ως εκ τούτου
δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της από την
ΕΠΕΙΑ επιβληθείσας ως άνω υπό (6) δέσμευσης.
9. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 1903/9.2.2009
έγγραφο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. με θέμα «Συμπλήρωση και τροπο−
ποίηση της από 14.11.2008 Έκθεσης Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου των ασφαλιστικών εργασιών της Ανώνυμης
Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ AΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» κατά την κλεισθεί−
σα οικονομική χρήση 2007», σύμφωνα με το οποίο:
Η Εταιρεία δε συγκροτεί το απαιτούμενο περιθώριο
φερεγγυότητας και δε διαθέτει το εγγυητικό κεφάλαιο,
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρ. 6, 7, 8, 9, 17α,
17β, του ν.δ. 400/1970. Συγκεκριμένα το διαθέσιμο περι−
θώριο φερεγγυότητας υπολείπεται:
α) του εγγυητικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους
21.577.421,39 ευρώ και ως εκ τούτου υποχρεούται, εκ
του νόμου, σε υποβολή σχεδίου Βραχυπρόθεσμης χρη−
ματοδότησης και
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β) του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας
πέραν του εγγυητικού κεφαλαίου κατά ποσό ύψους
126.016,53 ευρώ και ως εκ τούτου υποχρεούται, εκ του
νόμου, σε υποβολή σχεδίου Οικονομικής ανασυγκρό−
τησης.
γ) Επιπλέον η ασφαλιστική τοποθέτηση της Εταιρεί−
ας υπολείπεται των υποχρεώσεων αυτής κατά ποσό
23.399.042,14 ευρώ.
10. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν υπέβαλλε έγγραφα
που να στοιχειοθετούν την πλήρη συμμόρφωσή της ως
προς τα επιτασσόμενα δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμ.
134/24.11.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αλλά αντίθετα προσεκόμισε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.
μόνο έγγραφα και επιστολές ηλεκτρ. ταχυδρομείου,
ιδίως περί της αντασφαλιστικής της κάλυψης βάσει
συμμετοχής της εδρεύουσας στις Φιλιππίνες εταιρείας
με την επωνυμία «South Sea Surety & Insurance Co., Inc.»
και του κρατικού ασφαλιστικού φορέα των Φιλιππίνων
με την επωνυμία “GOVERNMENT SERVICE INSURANCE
SYSTEM» στα τεχνικά αποθέματα της Εταιρείας.
11. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 14285/19.12.2008
έγγραφο της Εποπτείας Ασφαλίσεων των Φιλιππίνων
σύμφωνα με το οποίο η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία
«South Sea Surety & Insurance Co.Inc.», με απόφαση του
αρμοδίου δικαστηρίου των Φιλιππίνων στερήθηκε τη
δυνατότητα της ενάσκησης οποιασδήποτε δραστη−
ριότητας ήδη από τις 5.12.2006 και τέθηκε σε εκκα−
θάριση την 1η Μαρτίου 2007. Για το σκοπό αυτό τα
υποβληθέντα από την Εταιρεία συναφή με την αντα−
σφαλιστική της κάλυψη στοιχεία κρίθηκαν ανακριβή και
αναξιόπιστα και ως τέτοια δεν ελήφθησαν υπόψη κατά
τους υπολογισμούς της ασφαλιστικής τοποθέτησης
και του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας της
ως άνω αναφερόμενης έκθεσης χρηματοοικονομικού
ελέγχου.
12. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 3218/5.3.2009
έγγραφο της Εποπτείας Ασφαλίσεων των Φιλιππίνων
σύμφωνα με το οποίο ο κρατικός ασφαλιστικός φο−
ρέας των Φιλιππίνων με την επωνυμία “GOVERNMENT
SERVICE INSURANCE SYSTEM» παρέχει καλύψεις σε
κυβερνητικούς υπαλλήλους και ο σκοπός του αφορά
στην ασφαλιστική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων της
κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό τα υποβληθέντα από
την Εταιρεία στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή του
ως άνω οργανισμού στο σχηματισμό των τεχνικών απο−
θεμάτων της δεν δύνανται να αξιολογηθούν και δεν
προσμετρώνται για τον συνυπολογισμό του διαθεσίμου
περιθωρίου φερεγγυότητας της ως άνω αναφερόμενης
έκθεσης χρηματοοικονομικού ελέγχου.
13. Το γεγονός ότι η εταιρεία με το με ημέτερο αριθμό
πρωτοκόλλου 2729/23.2.2009 έγγραφό της, σε απάντη−
ση του με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 2081/11.2.2009
εγγράφου της ΕΠ.ΕΙ.Α με θέμα την κοινοποίηση του υπ’
αριθμ. 1903/9.2.2009 εγγράφου περί «Συμπλήρωσης και
τροποποίησης της από 14.11.2008 Έκθεσης Χρηματοοι−
κονομικού Ελέγχου των ασφαλιστικών εργασιών της
Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» υπέ−
βαλλε στοιχεία ανεπαρκή και μη ικανά να αντικρούσουν
τα πορίσματα του ως άνω αναφερόμενου χρηματοοι−
κονομικού ελέγχου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

14. Το με ημέτερο αριθμό πρωτοκόλλου 3539/10.3.2009
έγγραφο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Συμφωνίας
Άμεσου Διακανονισμού Υλικών Ζημιών σύμφωνα με το
οποίο κατά την συνεδρίαση της 6.3.2009 η Εταιρεία
«ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» δια−
γράφηκε από το Μητρώο μελών λόγω παράβασης των
όρων της συμφωνίας, γεγονός που καταδεικνύει την
πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως ασφα−
λιστική επιχείρηση.
15. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 3 του ν.δ 400/1970 περί
υποβολής από την εταιρεία επαρκούς προγράμματος
χρηματοοικονομικής ανάκαμψης εντός της τασσόμενης
προθεσμίας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελεί αυτοτελές έρει−
σμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου της
οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά τις
ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ
σε συνδυασμό το με άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου
νομοθετικού διατάγματος.
16. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
της διάταξης του αρ. 3 παρ. 3 του ν.δ 400/1970 σύμφωνα
με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχεί−
ρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται
από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. καθώς και αν
έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες
αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά οι κάθε είδους
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το παρόν.»
17. Το γεγονός ότι πιστοποιείται έλλειψη αξιοπιστίας
και αφερεγγυότητα της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας
και θέσης σε κίνδυνο των συμφερόντων των ασφα−
λισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η διαφύλαξη
των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την
χορήγηση της άδειας σύστασης ασφαλιστικής επιχεί−
ρησης όσο και για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε
συνδυασμό και με την διάταξη του αρ. 44 περ. β’ του
ν.δ 400/1970, όπως ισχύει.
18. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−
φωνα:
1. Την οριστική ανάκληση της άδειας σύστασης και
λειτουργίας σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε 53494/05/Β/03/2,
που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ3−11414/31.12.2002
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
117/8.1.2003), τον χαρακτηρισμό ως ασφαλιστική τοποθέ−
τηση και τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων της εν λόγω εταιρείας, και τη θέση αυτής
σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 12β, 13γ, 17α, 17β, 17γ και 62 έως
και 78 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.
2. Τον διορισμό του Γεράσιμου Χαλιώτη ως επόπτη
ασφαλιστικής εκκαθάρισης και του Κων/νου Βαγενά
ως αναπληρωτή επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με
διετή θητεία, αρχόμενη από την δημοσίευση απόφασης
που θα ληφθεί από το Δ.Σ της ΕΠ.Ε.Ι.Α και αμοιβή ποσού
880 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως.
3. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί επιμελεία
της Διεύθυνσης Διοικητικής Εποπτείας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΘΕΜΑ 2Β: Διορισμός επόπτη και αναπληρωτή για την
ειδική εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗ−
ΜΙΩΝ» σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Εποπτεία της ιδιω−
τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις».
(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».
(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των
διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9 και 17α έως
17γ αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β2147/29.10.2007 (ΦΕΚ Β’ 2149/
6.11.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική
πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από
τον ν. 3229/2004.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/119/26.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμέ−
νων – Κατανομή προσωπικού σε τμήματα και αναπλή−
ρωση θέσεων – Εισήγηση θεμάτων στο Δ.Σ.».
4. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και δη των διατάξεων
των άρθρων 4, 7α και 7β.
5. Την υπ’ αριθμ. 2Α/141/31.3.2009 απόφαση του ΔΣ της
ΕΠΕΙΑ περί θέσης της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία) σε ασφαλιστική
εκκαθάριση.
6. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−
φωνα:
1. Τον διορισμό του Γεράσιμου Χαρ. Χαλιώτη, δικηγό−
ρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών (οδός Ραβινέ 2, ΤΚ 11521,
Τηλ. 210 6140049, κιν. 6944542727) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης και του Κωνσταντίνου Βαγενά,
δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών (οδός Μαυρομι−
χάλη αρ.25, ΤΚ 106 80, τηλ. 210 3610173, κιν. 6944325158)
ως αναπληρωτή επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με
διετή θητεία, αρχόμενη από την δημοσίευση απόφασης
που θα ληφθεί από το Δ.Σ της ΕΠ.Ε.Ι.Α και αμοιβή ποσού
880 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως.
2. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί επιμελεία
της Διεύθυνσης Διοικητικής Εποπτείας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
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ΘΕΜΑ 2Γ: Σφράγιση της ασφαλιστικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄38) «Εποπτεία της ιδιω−
τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις».
(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».
(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των
διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9 και 17α έως
17γ αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β2147/29.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2149/
6.11.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική
πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από
τον ν. 3229/2004.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/119/26.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμέ−
νων – Κατανομή προσωπικού σε τμήματα και αναπλή−
ρωση θέσεων – Εισήγηση θεμάτων στο Δ.Σ.».
4. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και δη των διατάξεων
των άρθρων 4, 7α και 7β.
5. Τις υπ’ αριθμ. 2Α και 2Β/141/31.3.2009 αποφάσεις
του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ περί θέσης της Ανώνυμης Ασφα−
λιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία)
σε ασφαλιστική εκκαθάριση και διορισμού επόπτη και
αναπληρωτή του.
6. Την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−
φωνα.
1. Δίνει εντολή στον ως άνω διορισθέντα επόπτη
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της ως άνω ασφαλιστικής
επιχείρησης, Γεράσιμο Χαλιώτη ή στον αναπληρωτή
του, Κωνσταντίνο Βαγενά να προβούν με τη συνδρομή
των δικαστικών και αστυνομικών αρχών στη σφράγιση
των ανά την επικράτεια γραφείων της ως άνω επιχεί−
ρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί επιμελεία της Δι−
εύθυνσης Διοικητικής Εποπτείας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

*02006550904090012*

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

