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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1966

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

21 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 309891
Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του
ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασίας
και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδι−
κότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247),
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
2. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
3. Την αριθμ. 124/25−11−2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ..
4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
και Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε
φορά.
5. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρε−
σιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και του ΕΛ.Γ.Α..
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους υπόχρεους, τους όρους, τις προϋπο−
θέσεις και τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες κατα−
βολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
– Ν.Π.Ι.Δ., για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας
που υπάγονται υποχρεωτικά στην εισφορά αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τους σκοπούς
της απόφασης αυτής, είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υπο−
βάλλει κάθε υπόχρεος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 2 της απόφασης αυτής, με βάση την οποία υπολογίζεται
το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του Ν. 3877/2010
(ΦΕΚ Α 160). Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής συντάσ−
σεται σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που παρατίθεται
στο άρθρο 11 της απόφασης αυτής και περιλαμβάνει, ιδίως, τα
στοιχεία του παραγωγού, την έκταση της αγροτικής του εκ−
μετάλλευσης, τα επιμέρους αγροτεμάχια με τον δεκατριψήφιο
κωδικό που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από αυτά, το είδος της
καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου, την έκταση κάθε διαφορε−
τικού είδους καλλιέργειας, καθώς και τον αριθμό των ζώων ή
μελισσοσμηνών και το είδος των ζώων, αν πρόκειται για κτηνο−
τροφική εκμετάλλευση. Επίσης, στο ίδιο έντυπο αναγράφεται
και ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
2. «Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής
προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο
του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για
την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού από τον υπόχρεο,
επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό
ή άλλη μονάδα μέτρησης, που υπολογίζονται με βάση το
μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού,
όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., την
πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
3. Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία»
σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του
αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού
κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
4. Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος
παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από
την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών
που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την τελευταία πενταετία.
5. Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ
ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης
του ΕΛ.Γ.Α. κατά την τελευταία πενταετία.
6. Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό
(ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από
την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. για
το έτος 2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής και υπεύθυνοι για την παραλαβή, τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής
συμπλήρωσης και υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής
1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, υποβάλλεται
μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας
Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 και αριθμ. 1405/2006
του Συμβουλίου, η οποία παραλαμβάνεται από τους αρ−
μόδιους για την εκτέλεση του έργου αυτού φορείς που
καθορίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ−
γειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης της
ανωτέρω παραγράφου 1.
3. Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενι−
αίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι ένας ή περισ−
σότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) οι περιφερειακές
μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., β) ο ανάδοχος φορέας στον
οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του
έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης, γ) τα περιφερειακά Υποκαταστήματα
του ΕΛ.Γ.Α. και δ) οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α..
4. Το έργο της παρακολούθησης, της διαδικασίας υπο−
βολής, παραλαβής και επεξεργασίας της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής συντονίζεται από Ομάδα Διοίκησης
Έργου που συγκροτείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με
το παράρτημα Γ της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου
Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί με−
ταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως παρόχου και του ΕΛ.Γ.Α., ως
λήπτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΕΛ.Γ.Α.,
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του φορέα υλοποίησης του έργου
για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου παρακολουθεί την
πορεία υλοποίησης του έργου, εκδίδει τις απαραίτητες
τεχνικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεσή του και εισηγείται
στον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. τη λήψη τυχόν πρόσθετων ή
συμπληρωματικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την
ορθή εφαρμογή της απόφασης αυτής.
Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της από−
φασης αυτής οφείλουν να υποβάλουν μία και μοναδική Ενιαία
Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε επίπεδο Χώρας και για
το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Η δήλωση
αυτή υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο και σε περίπτω−
ση κωλύματός του από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
2. Ο φορέας που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 3, για την παραλαβή και επεξεργασία
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, αφού την
παραλάβει , την ελέγξει και διορθώσει ή συμπληρώσει τα
στοιχεία που ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρωθεί από
τον υπόχρεο για την υποβολή της, την εισάγει στο πλη−
ροφοριακό σύστημα για τον υπολογισμό του ύψους της
υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί σε
κάθε υπόχρεο. Επίσης στο ίδιο έντυπο, επιλέγεται από τον
υπόχρεο ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς. Στη συνέχεια τυπώνεται σε δύο αντίτυπα εκ των
οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο
την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία υπογράφονται από τον
υπόχρεο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Μετά την υπογραφή, το πρωτότυπο επιστρέφεται στον
ΕΛ.Γ.Α., και το αντίγραφο παραδίδεται στον υπόχρεο.
3. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων,
εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται στον κανονι−
σμό ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., συνεπάγεται και την επιβολή
των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις − Μεταβολές
1. Εάν μετά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ−
γειας/ Εκτροφής, σύμφωνα με το άρθρο 4, υπάρξει οποια−
δήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν αναγραφεί σε
αυτή, ο δηλών υποχρεούται να ενημερώσει το φορέα στον
οποίο την υπέβαλε και να ζητήσει εγγράφως την τροπο−
ποίησή της. Η πράξη αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων για την
ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών,
όπως αυτή έχει οριστεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Ειδικά για τις επίσπορες καλλιέργειες, παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή τροποιητικής
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και μετά την
παραπάνω προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η
υποβολή όσο και η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς πραγματοποιούνται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν
από τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Η Ενιαία
Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής της παραγράφου αυτής
υποβάλλεται απευθείας στο υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη
χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευ−
ση, το δε ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική ασφαλιστική
εισφορά κατατίθεται από τον υπόχρεο στο λογαριασμό της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 που τηρείται στην Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ –
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Άρθρο 5
Υπολογισμός της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς
1. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζε−
ται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με τη χρήση
του σχετικού λογισμικού που του παραδίδεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά
στο πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου που εκδί−
δεται από το φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 4. Το παραστατικό αυτό αποτελεί βεβαίωση της
οφειλής και αποδεικτικό της απαίτησης του ΕΛ.Γ.Α. έναντι
του υπόχρεου.
2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της
ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με
τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:
− τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και
προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό
(3%)
− μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας
της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της
και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό
ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του
ΕΛ.Γ.Α.
− μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της
ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
3. Η εισφορά που προκύπτει από τη δήλωση Εκτροφής
εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή της δήλωσης καλλιέρ−
γειας.
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4. Η ασφαλιζόμενη αξία που προκύπτει από τη Ενιαία
Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να είναι με−
γαλύτερη των 93.582,00 ευρώ. Σε περίπτωση που από τα
στοιχεία της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής προκύπτει
μεγαλύτερη ασφαλιζόμενη αξία, αυτή περιορίζεται στο
ποσό της παραγράφου αυτής και η ειδική ασφαλιστική
εισφορά υπολογίζεται με τους παραπάνω συντελεστές επί
των 93.582,00 ευρώ. Αν σε αυτή περιλαμβάνεται εισφορά
τόσο από τη Δήλωση Καλλιέργειας όσο και από τη Δήλωση
Εκτροφής η περικοπή της ασφαλιζόμενης αξίας τόσο της
φυτικής παραγωγής όσο και του ζωικού κεφαλαίου γίνεται
αναλογικά. Ο υπολογισμός της εισφοράς για τη φυτική
παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο στην περίπτωση αυτή
γίνεται επί της νέας μειωμένης ασφαλιζόμενης αξίας με
την εφαρμογή των οικείων συντελεστών.
Άρθρο 6
Καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς
1. Ο υπόχρεος, οφείλει να καταβάλλει το ποσό της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που του αναλογεί, το
αργότερο σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
2. Η καταβολή πραγματοποιείται σε ειδικό για το σκοπό
αυτό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. που τηρείται στην Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος και αναγράφεται στο έντυπο της
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που παραδίδεται
στον υπόχρεο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 4.
3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτρο−
φής, αναφέρεται το ακριβές ποσό το οποίο εξουσιοδο−
τείται να εισπράξει ο ΕΛ.Γ.Α., ο αριθμός του τραπεζικού
λογαριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην
οποία τηρείται ο λογαριασμός του, ο χρόνος κατά τον
οποίο εξουσιοδοτείται ο ΕΛ.Γ.Α. να ζητήσει την είσπραξη
της οφειλής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία
που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για την
είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότη−
ση αφορά εκχώρηση απαιτήσεων του υπόχρεου από το
Δημόσιο, ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης
καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις
αυτές ικανοποιούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 7
Ασφαλιστική ενημερότητα
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλι−
έργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής
ενημερότητας η οποία ισχύει μέχρι την ημερομηνία που προ−
βλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 7. Με την
εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
χορηγείται στον δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.
2. Αν παρέλθουν οι ημερομηνίες της προηγούμενης πα−
ραγράφου χωρίς ο υπόχρεος να έχει καταβάλει το σύνολο
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που του αναλογεί κα−
θίσταται μη δικαιούχος αποζημίωσης για ζημιές στη φυτική
παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που έχουν συντελεστεί ή
θα συντελεστούν εντός του έτους ασφάλισης και μέχρι την
ημερομηνία καταβολής του συνόλου της οφειλόμενης ειδι−
κής ασφαλιστικής εισφοράς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
καταβολής η ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται δεν
παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., ή έντα−
ξης σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων
για ζημιές που έχουν προκληθεί πριν από την ημερομηνία
καταβολής του συνόλου της εισφοράς.
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3. Η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδει ο ΕΛ.Γ.Α. συ−
ντάσσεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗ−
ΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛ.Γ.Α.», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που παρατί−
θεται στο άρθρο 11 της απόφασης αυτής και στο οποίο
ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενό του και ισχύει, με
την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, για το
έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η Ενιαία Δήλωση Εκ−
μετάλλευσης/ Εκτροφής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
του επόμενου έτους.
4. Η Ασφαλιστική Ενημερότητα καθιστά τον υπόχρεο
δικαιούχο υποβολής αίτησης αποζημίωσης ή κρατικής
οικονομικής ενίσχυσης, σε περίπτωση ζημιάς της φυτι−
κής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες
Κανονισμούς Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α. και τον Κανονι−
σμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ή επιχορήγησης
μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από
τον ΕΛ.Γ.Α. ή συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα
Ταμεία Αλληλοβοήθειας.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ−
γειας/ Εκτροφής και η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., αποτελούν απαραί−
τητες προϋποθέσεις για την υποβολή δήλωσης ζημιάς
στον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό
κεφάλαιο που προκλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011
και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας του επόμενου έτους. Φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την
Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, δεν μπορούν να
υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. και δεν δικαι−
ούνται αποζημίωσης ή ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων.
2. Η εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλι−
έργειας/Εκτροφής ή η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο
αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και μπορεί
να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α., αλλά μόνο για
ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια που συντελέ−
στηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της
ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και μέχρι το χρόνο υποβολής
της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτρο−
φής του επόμενου έτους.
3. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου
που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/
Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και
αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
1. Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή των όρων και
διαδικασιών για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς, με βάση την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτρο−
φής και την έκδοση «Ασφαλιστικής Ενημερότητας» είναι ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
2. Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για
την εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/2011.
Άρθρο 10
Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ που απο−
τελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν
ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής
το έντυπο θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα:
−το πρωτότυπο θα παραμένει στον ΕΛ.Γ.Α.
−το αντίγραφο θα αποδίδεται στον παραγωγό

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ǼȁȁǾȃǿȀȍȃ īǼȍȇīǿȀȍȃ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ

ǿ İȓȝȧĲș ȤʍȡȖȑȝȝıĳįț
ǺȊǽȂȎȉ

Ǽȃǿǹǿǹ ǻǾȁȍȈǾ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹȈ / ǼȀȉȇȅĭǾȈ Ǽȁ.ī.ǹ. ǼȉȅȊȈ 2011
ǺȈ. ȇȈȎȊ. ȆȉǼǽ ………………..…… ǿȃ. ȋȇȆǻȆȂǿȉ …………..……… (ȁ ȧ İ .ǿ ȝ ı Ȝĳ Ȣ .ȁ į ĳį Ț .. …… ……… ...………… )

Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ - ȂȅȃǿȂǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹ
Ǻ.Į.ȃ. ….………......….…… Ǽ.Ȇ.ȋ.………..….……… ǺȃȁǺ ………..…..………Ǽ.Ǻ.Ȋ. …....……….……
ǽȇȎȄȋȃȆ………….…….……………..…...…..…… ȆȄȆȃǺ ……..……….…………...…………………….
ȇǺȊȈȎȄȋȃȆ…………….………….………… ĲȡĮʌİȗ. ȁȠȖĮȡ. ȀǻǺȄ ….........…………………………..….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ
ȄȆȃȆȉ………………….…….…… ǼǿȃȆȉ / Ǽ.Ǽ. ………………..………..………….……………….……….
ȆǼȆȉ…………………….................................... ǺȈȀĭȃȆȉ ………..…..… ȊǺȌ.ȁȎǼ. ……….…..………..
ȊǿȂǽĮȎȄǺ …………………………….…….……….

ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
ȉȩʌȠȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȄȆȃȆȉ……………….… ǼǿȃȆȉ / Ǽ.Ǽ. .…………………… ĮȆȈǽǺȉ ȋȇȆǻȆȂǿȉ ……………………………
Ĭ. ǼǿǻǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǼǿȈĭȅȇǹ
ǽțĲĴȡȢȑ įʍȪ ĮȤĳțȜȓ ȇįȢįȗȧȗȓ
ǽțĲĴȡȢȑ įʍȪ ǾȧțȜȪ ȁıĴȑȝįțȡ

...…………….…………………………………….. €……..
…………………....……………………………….. €……..

ȉȤȟȡȝțȜȓ ǺĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ ȤʍȒȢ ǽȂ.Ĭ.Ǻ. (ıȪȞȠȜȠ) ...…………….…………………………………….. €……..

Ǽ. ȉȇȅȆȅȈ ȀǹȉǹǺȅȁǾȈ ȉǾȈ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾȈ ǼǿȈĭȅȇǹȈ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 11 § 2 ĲȠȣ Ȟ.3877/2010, Ș İȚıĳȠȡȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮĲİșİȓ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠȞ ȉȡĮʌİȗȚțȩ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ Ǽȁ.ī.ǹ. ĮȡȚș. ………………………………… ȝȑȤȡȚ 15.6.2011

ȉı ʍıȢȔʍĳȧĲș ʍȡȤ İıȟ ȜįĳįȚȒĲȧ ĳșȟ įĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ įʍıȤȚıȔįȣ Ĳĳȡ ȝȡȗįȢțįĲȞȪ ǽȂ.Ĭ.Ǻ. :

Ƒ
Ƒ

ǼȞĲȠȜȒ – İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ıĲȠȞ Ǽȁ.ī.ǹ. ĲȘȞ ȠĳİȚȜȩȝİȞȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İȚıĳȠȡȐ Įʌȩ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȝȠȣ țĮĲĮȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ȐȜȜȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ (İʌȚıĲȡȠĳȒ ĭȆǹ,
İȚįȚțȩȢ ĳȩȡȠȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ, ıȣȝȕȩȜĮȚĮ)
ǼȞĲȠȜȒ – İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘ ȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲĮșİĲȚțȠȪ ȝȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ (ĮĲȠȝȚțȠȪ/țȠȚȞȠȪ) ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ.

īȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ, ĮȞ Ƞ Ǽȁ.ī.ǹ. įİȞ İȚıʌȡȐȟİȚ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ İȚıĳȠȡȐȢ, ȝİ țĮȞȑȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ,
ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ șĮ ȕİȕĮȚȦșİȓ ıĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ. țĮȚ șĮ İȚıʌȡĮȤșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ
İȓıʌȡĮȟȘȢ įȘȝȠıȓȦȞ İıȩįȦȞ, ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 11 ĲȠȣ Ȟ. 3877/2010 (ĭǼȀ 160/ǹǯ/20.9.2010).
…………/…./2011
ȅ/ Ǿ ǻȘȜȫȞ / ȠȪıĮ
ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫȞ / ȠȪıĮ
………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)

ȅ ȆǹȇǹȁǹǺȍȃ
………………………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ & ȈĳȡĮȖȓįĮ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǿ. ǼǿȂȎȉǿ ǺȉĮǺȂȀȉǿȉ ĮȋȊȀȁǿȉ ȇǺȈǺĬȎĬǿȉ
ǽțİțȜȓ įĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ Ĳĳș ĴȤĳțȜȓ ʍįȢįȗȧȗȓ Ĳı ʍȡĲȡĲĳȪ ıʍȔ ĳșȣ įĲĴįȝțȘȪȞıȟșȣ įȠȔįȣ : 3% ȗțį ĳțȣ
ıȝįțȡȜįȝȝțȒȢȗıțıȣ , 0,5% ȗțį ĳțȣ ȚıȢȞȡȜșʍțįȜȒȣ ȜįȝȝțȒȢȗıțıȣ Ȝįț 4% ȗțį ĳțȣ ȝȡțʍȒȣ ȜįȝȝțȒȢȗıțıȣ

Į/Į

ȃȠȝȩȢ
(1)

ȅȚțȚıȝȩȢǻȒȝȠȢǻȘȝȠĲ ǻȚĮȝ.
(2)

ȉȠʌȠșİıȓĮ

ȋĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ
ȣʌȩȕĮșȡȠ

ȀĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ

ǲțĲĮıȘ
(ıĲȡ)

ǹıĳĮȜȚȗȩȝİȞȘ
ǹȟȓĮ (€)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ȈȣȞĲİȜİ
ıĲȒȢ
İȚıĳȠȡȐȢ
(8)

ǼȚıĳȠȡȐ
(€)
(9)= 7 ȋ 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ȈȊȃȅȁȅ ǼǿȈĭȅȇǹȈ

ǺĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ ȤʍȒȢ ǽȂ.Ĭ.Ǻ., ĮȋȊȀȁǿȉ ȇǺȈǺĬȎĬǿȉ (ıȪȞȠȜȠ) ...………...…………………….…….. €ȣȡȫ

ȂȠȞȠȖȡĮĳȒ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǿǿ. ǼǿȂȎȉǿ ǺȉĮǺȂȀȉǿȉ ǾȎȀȁȆȋ ȁǽĮǺȂǺȀȆȋ
ǽțİțȜȓ įĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ Ĳĳȡ ȘȧțȜȪ ȜıĴȑȝįțȡ, Ĳı ʍȡĲȡĲĳȪ 0,75 % ıʍȔ ĳșȣ įĲĴįȝțȘȪȞıȟșȣ įȠȔįȣ

Į/Į

ȃȠȝȩȢ

(1)

ȅȚțȚıȝȩȢ -ǻȒȝȠȢ
ǻȘȝȠĲ ǻȚĮȝ.

ǼȓįȠȢ

ǾȜȚțȓĮ ȗȫȦȞ

ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞȐ
ǼȓįȠȢ
țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ

(3)

(4)

(5)

(2)

ǹȟȓĮ
ĮȞȐ
ȝȠȞȐįĮ
(6)

ǹıĳĮȜȚȗȩȝİȞȘ ǹȟȓĮ
(€)
(7)=5ȋ6

ǼȚıĳȠȡȐ
(€)
(8)=7ȋ0,75%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ȈȊȃȅȁȅ ǼǿȈĭȅȇǹȈ

ǺĲĴįȝțĲĳțȜȓ ıțĲĴȡȢȑ ȤʍȒȢ ǽȂ.Ĭ.Ǻ., ǾȎȀȁȆȋ ȁǽĮǺȂǺȀȆȋ (ıȪȞȠȜȠ) ...………...…………………….…….. €ȣȡȫ

ȂȠȞȠȖȡĮĳȒ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου
της Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȍȃ
īǼȍȇīǿȀȍȃ
ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ
ƸȺǎǉ/ǋĮ ǀ Ʃ/ǌıǆ ………….
ƷǋǀǋĮ ………….
ƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ : ………..
ưİıǎǄİǁǔǌ 45 –11510 ƧĬƬƱƧ
ƷǆǊ : 2107490….., fax : 2107488282
e-mail:

ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǼȃǾȂǼȇȅȉǾȉǹ

ǹ.ĭ.Ȃ. ….……….....…………………..…………….… ǻ.ȅ.Ȋ.
………………….....……….……..… ǼȆȍȃȊȂȅ………….…….……………..….……… ȅȃȅȂǹ
……..…….…………...……………….
ȆǹȉȇȍȃȊȂȅ…………….…………………… iban- ȉȡĮʌ. ȁȠȖĮȡ. ……..….……………………
įȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ

ȃȅȂȅȈ………………….…..…… ǻǾȂȅȈ / ǻǾȂ.ǻǿǹȂ/Ȃǹ ……………..………..………………
ȅǻȅȈ…………………….............................. ǹȇǿĬȂȅȈ ………..….. ȉǹȋ.Ȁȍǻ. …….…..……
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ İțʌȜȒȡȦıİ ĲȚȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ Ǽȁ.ī.ǹ., ȑĲȠȣȢ 2011, ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ: ...…………….………………………….... €…..
(ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ)
ǹıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȚıĳȠȡȐ ȣʌȑȡ Ǽȁ.ī.ǹ. (ıȪȞȠȜȠ) ………………………………………….. €ȣȡȫ

īȚĮ ĲȠȞ Ǽȁ.ī.ǹ.
……………………./……/2012

…………………………………..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȈĳȡĮȖȓįĮ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

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

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02019662112100008*

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

