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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 139864/Δ2 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρ. 43140α/Δ2/17−8−2009 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 1802/Β΄/31−8−2009) ως προς τα τυπικά προσό−
ντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
κλάδου ΠΕ40 − Ισπανικής Γλώσσας. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν.1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 
τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 2672/03−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/τ.Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1/B΄/8−1−2010).

5. Το Π.Δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη−
τας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 70 τ.Α΄).

6. Την αριθ. 15/2006 πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Γε−
νικής Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

7. Την αριθ. 10/2010 πράξη του Τμήματος Δ/θμιας 
Γενικής Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως 
επικυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 11/12−5−2010 απόσπασμα 
πρακτικού του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι.

8. Την αριθ. 43140α/Δ2/17−8−2009 (ΦΕΚ 1802/Β΄/31.8.2009) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213/Α΄). 

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. πρ. 43140α/Δ2/17−8−2009 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1802/Β΄/31−8−2009) ως 
προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του κλάδου ΠΕ40 − Ισπανικής Γλώσσας, στα 
οποία περιλαμβάνεται εφεξής και το εξής πτυχίο:

Πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση 
«Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής 
της ως Ξένης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Αριθ. 57027 (2)
   Καθορισμός λεπτομερειών διεξαγωγής διεθνούς ανοι−

κτού διαγωνισμού για την ενεργοποίηση των δικαιω−
μάτων άμεσης ενίσχυσης των γεωργών για το έτος 
2011, και με δικαίωμα προαίρεσης για το 2012 και 
2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του άρθρου 32 παράγρ. 3 του Ν. 3698/2008 «ρυθμί−
σεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
198/Α΄/2008), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 
με το άρθρο 72 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 85 /Α΄/2010) «Απο−
κατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
24 /Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προ−
στασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρ−
μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φε−
βρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

7. Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στην 
σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δρα−
στηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων 
Ενημέρωσης». 

8. Του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της δι−
αφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 
12 παραγρ.27α (ΦΕΚ 30/Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/05) και ισχύει. 

9. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α΄ 
200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), με το άρθρο 24 του 
ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 135), το άρθρο 19, παρ.4 του ν.3170/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 191) και το Ν.3508/2006.

10. Του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση 
των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που με−
τέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 109 
του Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228/Α/97) «Χρηματιστηριακή αγορά 
παραγώγων και άλλες διατάξεις».

11. Του Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α/03) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29−06−
00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω−
μών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

12. Του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5−3−2004) Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο−
βλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 
«σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επι−
κίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου−
λίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 

13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 
παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον 
Κανονισμό 1177/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων και του Καν 1564/2005 
ΕΚ «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς 
δημοσίευση προκήρυξης και γνωστοποιήσεων»

14. Του Καν 2195/2002 περί καθιέρωσης του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ) 2013/2008 της Επιτροπής.

15. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/
18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημό−
σιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

16. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), όπως ισχύει.

17. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α΄/2002) «ρύθμιση θε−
μάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης» άρθρο 2 για τον προ−
συμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Σύμβασης πριν από 
την υπογραφή της από κλιμάκιο του ελεγκτικού Συνε−
δρίου.

19. Του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγρο−
τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

20. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προ−
στασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότη−
τας».

Β. Τις διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
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1. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L209 της 
11.08.05) «περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής 
πολιτικής» σε αντικατάσταση του (ΕΚ) 1258/1999 του 
Συμβουλίου (L160 της 26.06.99)

2. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 885/2004 της Επιτροπής (L 171 της 
21.06.2006) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών 
Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.».

3. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 73/2009 «για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Ν. 992/1979 «Περί Οργανώσεως των Διοικητικών 
Υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρή−
σεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», (ΦΕΚ 
280/Α΄/1979) άρθρο 25−28.

Γ. Τις αποφάσεις: 
1. Την υπ’ αριθμ. 99833/1−8−1980 (ΦΕΚ 803/Β΄/1980) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων με τα 
Ε.Κ. «περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

2. Την αριθμ. 282966/9−7−2007 Κοινή Υπουργική Από−
φαση έγκριση Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. των Ενισχύσεων που βαρύνουν 
τον Ειδικό Λογαριασμό Γεωργικών Προϊόντων» των 
υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1205 Β΄/ 13−
7−2007).

3. Την αριθμ. 327739/11−12−2007 (ΦΕΚ 238/Β΄/2007) Από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού Πληρωμών».

4. Την αριθμ. 49724/03−09−2010 Υπουργική απόφαση 
ματαίωσης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες συγκέντρωσης εισαγω−
γής & επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 
για το έτος 2011 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρό−
τες» που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 3395/Ρ.Μ./2010 
Διακήρυξη.

5. Την αριθμ. 2672/03−12−09 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Α΄/2009).

Δ. Τα έγγραφα:
Το υπ’ αριθμ. 120317/18.10.2010 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, 

με το οποίο εισηγείται το κείμενο της παρούσας, με 
σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει 
την συμπλήρωση, συγκέντρωση, και καταχώριση στοι−
χείων των ΑΕΕ των γεωργών για το έτος 2011 και με 
δικαίωμα προαίρεσης για το 2012 και 2013. 

Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
εφάπαξ δαπάνη ποσού 3.000,00 ευρώ περίπου, η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ε.Φ. 
29−110 ΚΑΕ 0841), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται οι όροι και 
η διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδει−
ξη αναδόχου ή αναδόχων για το έργο συμπλήρωσης, 
συγκέντρωσης και καταχώρισης στη Βάση Δεδομένων 
του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, ΟΠΕΚΕΠΕ, των 
αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υπο−
βολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει 
την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών και τα απα−
ραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, 
ποιοτικού παρακρατήματος και ό,τι άλλο απαιτείται από 
την ελληνική νομοθεσία και με δικαίωμα προαίρεσης για 
το 2012 και 2013, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του αριθμού 
των δικαιούχων, όπως θα ορίζονται κατ έτος. 

Σκοπός των θεσπιζόμενων με την παρούσα λεπτομε−
ρειών, όρων και διαδικασιών είναι: 

α) Η διασφάλιση των όρων διαφάνειας, όσον αφορά 
στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της συμπλήρωσης, 
συγκέντρωσης, εισαγωγής και καταχώρισης στη Βάση 
Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γε−
ωχωρικών στοιχείων για την υποβολή των ΑΕΕ των 
γεωργών στον ελληνικό οργανισμό πληρωμών (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης 
για το 2012 και 2013.

β) Ο καθορισμός των όρων, διαδικασιών και προϋπο−
θέσεων για την άμεση και έγκαιρη υλοποίηση του έργου 
αυτού, έτσι όπως τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηρι−
στικά του προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση, 
τη σχετική διακήρυξη και τις συναφείς διατάξεις της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και 

γ) Η συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης του 
έργου, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφε−
ρομένων, οι οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανό−
τητα να πραγματοποιήσουν το έργο της συμπλήρωσης, 
συγκέντρωσης, και καταχώρισης στοιχείων των ΑΕΕ 
των γεωργών για τα έτος 2011 και με δικαίωμα προαί−
ρεσης για το 2012 και 2013.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι (εφεξής ο ανάδοχος), ο 
οποίος θα αναδεικνύεται από τον εκάστοτε διενεργού−
μενο διαγωνισμό και θα υπογράφει σχετική σύμβαση, θα 
αναλαμβάνει το έργο συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και 
καταχώρισης των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δε−
δομένων των ΑΕΕ των γεωργών για μέρος ή το σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διακήρυξη. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται 
η εκτέλεση των εξής εργασιών: 

1. Επιλογή των κατάλληλων σημείων συγκέντρωσης 
και καταχώρισης των δεδομένων των ΑΕΕ, για την γρή−
γορη, ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της όλης διαδι−
κασίας πλησίον στα σημεία των εκμεταλλεύσεων των 
δικαιούχων. 

2. Συγκρότηση των απαιτούμενων συνεργείων επιτό−
πιας συγκέντρωσης των δεδομένων και ο συντονισμός 
των συνεργείων αυτών.
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3. Σχεδιασμός και εκτέλεση τυποποιημένων ενεργειών 
βάσει αυστηρά καθορισμένης μεθοδολογίας ως προς 
τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώριση των Αι−
τήσεων, όπως αναφέρεται στην Προσφορά του.

4. Διάθεση από πλευράς του αναδόχου κατ’ ελάχι−
στο του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την 
ομαλή έκβαση του έργου τόσο σε συστήματα Η/Υ, όσο 
και σε λειτουργικά προγράμματα, όπως θα οριστούν 
στη διακήρυξη.

5. Συμπλήρωση, συγκέντρωση, και καταχώριση των 
στοιχείων των ΑΕΕ στις τοπικές πύλες εισόδου και στη 
συνέχεια η αποσφαλμάτωση και η ηλεκτρονική απο−
στολή τους προς την Κεντρική βάση δεδομένων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα διαθέ−
σει στις πύλες εισαγωγής δεδομένων που θα προτείνει 
ο ανάδοχος στην προσφορά του εξελιγμένο λογισμικό 
εφαρμογών, που παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικό−
τητα ως προς την ταυτόχρονη καταχώριση τόσο αλφα−
ριθμητικών όσο και γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης, ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να παραδώσει στον ανάδοχο 
εγκαίρως τους πλέον πρόσφατους και ποιοτικά ελεγ−
μένους ορθοφωτοχάρτες με τις αντίστοιχα ψηφιοποι−
ημένες ενότητες (ILOTS), που απαιτείται να χρησιμο−
ποιηθούν για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Τα 
παραπάνω περιλαμβάνουν όλες τις συμπληρώσεις και 
διορθώσεις των δεδομένων του προηγούμενου έτους. 

Η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σε αντι−
κειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν κοινής 
συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 

Άρθρο 3
Επιλογή φορέα εκτέλεσης του έργου – 

υποβολή προσφορών

1. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου της συμπλήρωσης, 
συγκέντρωσης και καταχώρισης στοιχείων των ΑΕΕ των 
γεωργών για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης 
για το 2012 και 2013, για μέρος ή το σύνολο της ελλη−
νικής επικράτειας (εφεξής Ανάδοχος), επιλέγεται με δι−
εθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2. Ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγω−
νισμού, ορίζεται η Διεύθυνση Πληρωμών και Αγροτικών 
Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Διεύθυνση Οικονομική του 
ΥΠΑΑ&Τ, ορίζεται αρμόδια για την προώθηση για υπο−
γραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων όλων των σχετικών με τον ανωτέρω διαγωνισμό 
αποφάσεων και εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της 
Διακήρυξης και της Σύμβασης. Η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από επιτροπή 
που συγκροτείται με την απόφαση κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

3. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, με την οποία καθο−
ρίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της παρούσας, 
καθώς και τα τεχνικά θέματα σχετικά με το έργο της 
συμπλήρωσης, συγκέντρωσης, και καταχώρισης στοιχεί−
ων των ΑΕΕ γεωργών για το έτος 2011 και με δικαίωμα 
προαίρεσης για το 2012 και 2013, τα δικαιολογητικά και 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων, η 
διαδικασία κατάρτισης και υποβολής προσφορών, τα 
στοιχεία κρίσης των προσφορών, τα κριτήρια τεχνι−
κής αξιολόγησης και οτιδήποτε αφορά στα οικονομικά 

στοιχεία, υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περίληψη της διακήρυξης θα 
δημοσιευθεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημε−
ρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα της οποίας 
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δύο (2) τουλάχιστον 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών, τα έξο−
δα δημοσίευσης των οποίων βαρύνουν το Δημόσιο και 
στο Τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβέρ−
νησης. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Φ.29/110−ΚΑΕ 0841 «Διαφημίσεις και Δη−
μοσιεύσεις γενικά». 

4. Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν: 
− Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σύμφωνα τις διατάξεις 

του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.
− Δημόσιοι φορείς ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/
Ε.Κ. 

Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη 
– μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Πα−
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθη−
κε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/27−06−97) 
– υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. 
– ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει 
τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος 
– μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, 
τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, με την προσφορά τους στο δι−
αγωνισμό, υποβάλλουν συνημμένα τα σχετικά δικαιο−
λογητικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, 

κατακύρωση διαγωνισμού

1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η 
αξιολόγηση των προσφορών, τεχνικών και οικονομικών 
διενεργείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αποτελούμενη από τέσσερις (4) υπαλλήλους 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Η εξέταση τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, ο 
έλεγχος ειδικών θεμάτων καθώς και οποιουδήποτε άλ−
λου θέματος ανακύψει κατά την εκτέλεση του διαγωνι−
σμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και θα αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Νομοπαρασκευαστικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. Οι ανωτέρω επιτροπές συνεδριά−
ζουν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποφασίζει σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού 
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σε κάθε στάδιο (έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, μα−
ταίωση διαγωνισμού, έγκριση − απόρριψη τεχνικών προ−
σφορών, έγκριση αποτελέσματος και υπογραφή σύμβα−
σης) καθώς επίσης και αποδοχή− απόρριψη ενστάσεων, 
προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010, καθώς και 
για κάθε θέμα που αφορά στο διαγωνισμό μετά από 
εισήγηση κατά περίπτωση των αρμοδίων οργάνων ή 
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

3. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του 
έργου, ο ανάδοχος υπογράφει σύμβαση, σύμφωνα με 
την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει 
το έργο, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης, 
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών κείμενων 
διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 
Προς το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει 
στην Διεύθυνση Οικονομική του ΥΠΑΑ&Τ, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου. 3 της παρούσης, εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδει−
ξη ή κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της 
έγγραφης ανακοίνωσης, για να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 της παρούσης και να 
υπογράψει τη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 
υπογράψει εμπρόθεσμα την σύμβαση ή να καταθέσει 
προ της υπογραφής της σύμβασης την εγγυητική επι−
στολή καλής εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από 
την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκ−
πτωτος και επιβάλλονται εις βάρος του, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
34 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. 

Άρθρο 5 
Εγγυήσεις 

1. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεω−
τικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύ−
εται από εγγυητική επιστολή, αορίστου χρόνου, ύψους 
5% της προϋπολογισθείσας αξίας του προσφερόμενου 
έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ο ανάδοχος, μετά την ανακήρυξή του και το αρ−
γότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι υπο−
χρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, αορίστου 
χρόνου, καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμ−
βατικού τιμήματος του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά 
την οριστική παραλαβή του έργου από την αναθέτουσα 
αρχή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους συμβαλλόμενους.

3. Εφόσον ο ανάδοχος επιθυμεί τη λήψη προκαταβο−
λής, καταθέτει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκατα−
βολής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις πε−
ριλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Άρθρο 6
Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου − Κυρώσεις.

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προ−
σέλθει εντός ορισμένης προθεσμίας για την υπογραφή 

της σύμβασης ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέ−
λεσης του έργου ή δεν εκτελέσει ποιοτικά και ποσοτικά 
το ανατιθέμενο σ’ αυτόν έργο κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση του έργου 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται 
έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις. 

2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, των εργασιών του έργου της συμπλήρωσης, 
συγκέντρωσης, και καταχώρισης στοιχείων των ΑΕΕ για 
το έτος 2011, και με δικαίωμα προαίρεσης για το 2012 
και 2013, στις προβλεπόμενες από την υπογραφείσα 
σύμβαση ημερομηνίες, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
σχετική εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, χωρίς όχληση και με 
την επιφύλαξη των λοιπών αποκαταστάσεων που της 
παρέχει η σύμβαση και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 δικαιούται επιπλέον, 
αφού ειδοποιήσει τον ανάδοχο: α) να επιβάλλει πρόστι−
μο σε ποσοστό 1% έως 10% επί της συμβατικής αξίας 
του εκπρόθεσμα παραδοθέντος έργου, ανάλογα με τη 
διάρκεια της καθυστέρησης β) Να μεριμνήσει για την 
ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη 
του αναδόχου γ) Να καταγγείλει τη σύμβαση 

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά δαπανών – Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου διενεργείται από τη Διεύ−
θυνση Οικονομική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων βάσει του πραγματικού αριθμού αιτήσεων 
που τελικά θα υποβληθούν και με ανώτερο χρηματικό 
όριο το ποσό της προσφοράς του αναδόχου, κατό−
πιν της προσκόμισης των νομίμων δικαιολογητικών και 
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό και βαρύνουν τον 
ανάδοχο.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ως ακο−
λούθως: 

 Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον 
ανάδοχο του έργου – εφόσον το επιθυμεί − προκατα−
βολή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας του έργου, 
χωρίς το ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκί−
ου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
84 του Ν. 2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό 
της προκαταβολής που χορηγείται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο τόκος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν, συμψηφίζεται με την πρώτη τμη−
ματική πληρωμή. Με το συμψηφισμό της προκαταβολής 
η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται. 

− Mε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λει−
τουργία των εφαρμογών και την εισαγωγή ψηφιακού 
αρχείου που θα διαθέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την εισαγωγή 
των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων των 
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ΑΕΕ, σε όλες τις Πύλες Εισαγωγής που έχει προτείνει 
ο Ανάδοχος, λαμβάνει ποσοστό 20% της συμβατικής 
αξίας του έργου πλέον Φ.Π.Α. 

− Με τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώριση 
στις τοπικές πύλες εισόδου και στη συνέχεια την απο−
σφαλμάτωση και την ηλεκτρονική αποστολή τους προς 
την Κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του 50% 
των αναμενόμενων ΑΕΕ, όπως αυτές προκύπτουν από 
τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβάνει ποσοστό 30% της 
συμβατικής αξίας του έργου πλέον Φ.Π.Α. 

− Το υπόλοιπο της αμοιβής του αναδόχου, με τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α., θα αποπληρωθεί με την ολοκλή−
ρωση της παραλαβής από το Πληροφοριακό Σύστημα 
(IDC) του ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑΕΕ των γεωργών, τον ποι−
οτικό έλεγχο όλων των υποβληθεισών αιτήσεων και 
την οριστική παραλαβή του έργου, συμψηφιζόμενου του 
ποσού που έχει ήδη λάβει. Ταυτόχρονα επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί 
πριν την τελική παραλαβή, μέσω του κεντρικού δια−
σταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που προβλέ−
πεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς και αφορά 
τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης και μέσω των 
επιτοπίων ελέγχων όσον αφορά την ορθότητα σχε−
δίασης, ψηφιοποίησης και εντοπισμού στους χάρτες 
των αγροτεμαχίων. Το περιθώριο σφάλματος ύστερα 
από τους διασταυρωτικούς ελέγχους, τη ψηφιοποίηση, 
καθώς και τον εντοπισμό πρέπει να είναι μικρότερο 
του 10%. Σε περίπτωση που από τον ποιοτικό έλεγχο 
διαπιστωθούν λανθασμένες εγγραφές και προκειμένου 
να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου, αυτές οφεί−
λουν προηγουμένως να διορθωθούν με πρωτοβουλία 
του αναδόχου και ευθύνη του ενδιαφερομένου εν μέσω 

ισχύος της διαδικασίας υποβολής διοικητικών πράξεων 
διόρθωσης στοιχείων. 

Άρθρο 8
Εκχώρηση εργασίας

Η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του έργου της 
συμπλήρωσης, συγκέντρωσης, και καταχώρισης των 
στοιχείων των ΑΕΕ χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και υπογραφή της 
σχετικής προς τούτο πράξεως, τηρουμένων κατά τα 
λοιπά των όρων της παρούσας, απαγορεύεται με ποινή 
εκπτώσεως του αναδόχου. 

Άρθρο 9
Αμφισβητήσεις−διαφορές

Τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ Αναθέ−
τουσας Αρχής και Αναδόχου που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση του έργου, επιλύονται κατ΄ αρχήν από την 
αρμόδια επιτροπή και σε περίπτωση μη επίλυσης αυτών, 
αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας. 

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Οι αριθ. 55768/2009 (ΦΕΚ2006/Β΄/2009) και 54600/21−10−
2010 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02018021711100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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).

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

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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