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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε−

ωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρα) και δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός, 
χιονόπτωση), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάρι−
ος − Μάρτιος 2008 1

Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου» 
(Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ζωγράφου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) ............................................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 292997 (1)
 Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωρ−

γικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνί−
ες (κατολισθήσεις, πλημμύρα) και δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός, χιονόπτωση), κατά 
τη χρονική περίοδο Ιανουάριος − Μάρτιος 2008. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2945/2001 

(ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του 
ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 
Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών−Ελεγκτών Δημό−
σιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώ−
ρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 296).

β) Της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−
κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).

γ) Του ν. δ/τος 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και 
αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το 
άρθρο 37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242) και με το άρθρο 
11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138).

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση 
της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113).

ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).

στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40). 

3. Την υπ’ αριθμ. 1060032/5430−25/0016/2.6.1997 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, «Είσπραξη εσόδων 
υπέρ τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Β 507).

4. Τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δα−
σοκομίας (2006/C 319/ΕΚ).

5. Το υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5591/14.11.2007 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ν. 414/2007 (Αριθμ. 
281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση − Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ Β 628).

6. Το υπ’ αριθμ. Ε (2009) 3707/11.5.2009 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής 
ενίσχυσης αριθμ. ν. 376/2008

7. Το υπ’ αριθμ. 8984/18.5.2009 έγγραφο του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ..

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του ΕΛ.Γ.Α. ύψους 80.000.000,00 Ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύ−
ηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 3074/2002, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση των πιο κάτω 
μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε−
ωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν 
από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρα) και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός, χιονόπτωση), 
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος − Μάρτιος 2008.

Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, το ύψος των 
ενισχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
των ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρ−
μογής τους ορίζονται στο εγκεκριμένο ν. 414/2007 
πρόγραμμα (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση – ΦΕΚ Β 628 − Κανονισμός Κρατικών Οικο−
νομικών Ενισχύσεων).
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Α. Ειδικότερα: 
1. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο
Οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε, σε ποσοστό κατ΄ είδος 30% τουλάχιστον, 

δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτούμενων και διαπιστωμένων δαπανών 
για την ανασύσταση του Φυτικού Κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου. Το 
20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει το γεωργό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%.

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση για ανασύ−
σταση), θα χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 1
Χορηγούμενες ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου

Αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση για ανασύσταση)

Για εκρίζωση & επαναφύτευση €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 22

Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 15

Αμπέλια στρέμμα μέχρι 1.250

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1.250

Για κοπή στη βάση του κορμού

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 15

Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 11

Αμπέλια στρέμμα μέχρι 225

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 225

Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 8,5

Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 5

Αμπέλια στρέμμα μέχρι 150

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 150

Για κόψιμο των δευτερογενών κλάδων

εσπεριδοειδή δένδρο μέχρι 6

Για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου ανθοκομικών κλπ. καλλιεργειών

Γενικά για λοιπές καλλιέργειες, χωρίς απώλεια παραγωγής επόμενων χρόνων στρέμμα μέχρι 2.500
Οι απαιτούμενες εργασίες ανά είδος καλλιέργειας, κατηγορία ζημιάς, μορφή εργασίας, ανά δένδρο ή στρέμμα 

και κόστος εργασίας, είναι αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Στις περιπτώσεις που δεν 
πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό ενίσχυσης.

Πίνακας 2

Γεωργικές εργασίες ανασύστασης − Ποσά σε €, ανά δένδρο ή στρέμμα

Α1 Εκρίζωση και Επαναφύτευση Ελιές δένδρο Εσπ/δή δένδρο Συκιές δένδρο Λοιπά δένδρο Αμπέλια στρέμ. Ακτινίδια στρέμ.

1 Εκρίζωση με εκσκαφέα 2,50 1,67 2,50 1,50 50,00 37,50

2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00

3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00

4 όργωμα−φρεζάρισμα 0,80 0,30 1,00 0,30 12,00 12,00

5 Αγορά δενδρυλλίων (με ΦΠΑ) 7,50 6,00 8,00 3,50 800,00 180,00

6 Άνοιγμα λάκκων – Φύτευση 3,00 3,00 2,00 2,00 36,00 16,00

7 Απολύμανση εδάφους 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

8 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00

9 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,50 18,00 18,00

10 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,33 0,15 4,00 4,00

11 Τσαπίσματα 0,50 0,50 0,63 0,45 80,00 24,00

12 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00

13 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 35,00 35,00

14 Διάφορα υλικά 0,50 0,50 0,50 0,50 20,00 10,00
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15 Αξία σύρματος 59,00 480,00

16 Αξία σύρματος−τοποθέτηση 15,00 440,00

Σύνολο δαπανών 23,15 21,42 25,51 15,60 1271,00 1353,50

ΚΥΑ 22,00 22,00 22,00 15,00 1250,00 1250,00

Α2 Κοπή στη βάση του κορμού Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια

1 Κοπή στη βάση του κορμού 3,50 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00

2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 2,50 2,00 2,80 2,50 25,00 12,00

3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00

4 Εμβολιασμός 3,00 4,20 4,00 3,00 160,00 140,00

5 Λίπανση 0,70 0,50 0,70 0,60 40,00 24,00

6 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,60 18,00 18,00

7 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,50 0,15 4,00 4,00

8 Ψεκασμοί 0,80 1,60 1,50 1,60 33,00 33,00

9 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,20 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00

10 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 1,35 1,35 2,50 1,00 30,00 30,00

Σύνολο δαπανών 16,3 15,5 20,55 14,15 410,00 332,00

ΚΥΑ 15,00 15,00 15,00 11,00 225,00 225,00

Α3 Κοπή πρωτογενών  κλάδων Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια

1 Κοπή πρωτογενών κλάδων 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00

2 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορά) 1,20 1,00 1,60 1,00 38,40 28,80

3 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00

4 Αρδεύσεις 0,40 0,40 0,50 0,50 18,00 18,00

5 Φρεζαρίσματα 0,27 0,10 0,35 0,15 4,00 4,00

6 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 32,00 32,00

7 Στήριγμα− δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 0,90 2,50 0,50 20,00 20,00

8 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 0,70 0,70 1,25 0,30 15,00 15,00

Σύνολο 8,67 7,70 11,95 7.45 207,40 162,80

ΚΥΑ 8,50 8,50 8,50 5,00 150,00 150,00

Ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).
Το ύψος της ενίσχυσης για την απώλεια παραγωγής (συμπληρωματική ενίσχυση) των πολυετών ειδών που 

υπέστησαν ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο, αναφέρεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:

Πίνακας 3

Απώλεια παραγωγής (Συμπληρωματική ενίσχυση)

Για εκρίζωση & επαναφύτευση      €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 40

Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 30

Αμπέλια (οινοποιίας) στρέμμα μέχρι 600

Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 800

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1300

Για κοπή στη βάση του κορμού

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 30

Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 26

Αμπέλια (οινοποιίας) στρέμμα μέχρι 300

Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 400

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 650

Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 21

Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 17

Αμπέλια (οινοποιίας) στρέμμα μέχρι 200

Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 250

Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 300

Για κόψιμο των δευτερογενών κλάδων

εσπεριδοειδή δένδρο μέχρι 14
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Η συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της 
παραγωγής θα καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β 628), οι οποίες αναφέρονται 
στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:

Πίνακας 4
Καθορισμός ετήσιων δόσεων Συμπληρωματικής 

Ενίσχυσης (σε ποσοστό %)

Είδος ανασύστασης Ευρώ ανά δένδρο/
στρέμμα

ΔΟΣΕΙΣ

1η 2η 3η 4η

% % % %

Για εκρίζωση & επαναφύτευση 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπε−
ριδοειδή, φιστικιές μέχρι     40 €/δ 30 30 25 15

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι     30 €/δ 26 26 25 23

αμπέλια (οινοποιίας)  μέχρι    600 €/στ 38 35 27

αμπέλια (επιτραπέζια) − στα−
φίδες μέχρι     800 €/στ 56 31 13

Ακτινίδια  μέχρι    1300 €/στ 38 34 28

Για κοπή στη βάση του κορμού 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπε−
ριδοειδή, φιστικιές μέχρι      30 €/δ 38 38 24

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι     26 €/δ 41 41 18

αμπέλια (οινοποιίας) μέχρι    300 €/στ 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια) − στα−
φίδες μέχρι    400 €/στ 60 40

Ακτινίδια μέχρι     650 €/στ 60 40

Κοπή πρωτογενών κλάδων 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπε−
ριδοειδή, φιστικιές μέχρι       21 €/δ 57 43

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι       17 €/δ 60 40

αμπέλια (οινοποιίας) μέχρι     200 €/στ 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια) μέχρι     250 €/στ 60 40

Ακτινίδια μέχρι     300 €/στ 60 40

Κοπή δευτερογενών κλάδων

εσπεριδοειδή μέχρι        14 €/δ 100

Η διαπίστωση αποκατάστασης της ζημιάς θα γίνεται 
από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από 
τον ΕΛ.Γ.Α. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, θα διαπιστώνουν 
το είδος της καλλιέργειας, τον αριθμό των καρποφόρων 
δένδρων, τα στρέμματα των αμπέλων και ακτινιδίων που 
ανασυστάθηκαν, καθώς και το είδος της ανασύστασης 
που εφαρμόσθηκε, χωριστά κατά κατηγορία (εκρίζωση 
και επαναφύτευση, κοπή στη βάση του κορμού κλπ.) και 
θα βεβαιώνουν την πραγματοποίησή της.

Ειδικά για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών στο 
Νομό Άρτας η ανασύσταση των καλλιεργειών προτεί−
νεται να συνδυασθεί με αναδιάρθρωση με άλλα είδη 
πολυετών καλλιεργειών, ενδεικνυόμενων για την περιο−
χή, όπως αυτά καθορίζονται στο σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Α.Α. Άρτας: ακτινίδια, εσπεριδοειδή, ροδάκινα, 
αχλάδια, βερίκοκα, ρόδια, καθώς και ελιές, αμπέλια. 
Στην περίπτωση της επιτρεπόμενης αναδιάρθρωσης 
και εφόσον ο δικαιούχος παραγωγός προβεί σε αναδι−

άρθρωση, η ενίσχυση που θα καταβληθεί θα είναι μέχρι 
του ποσού των δαπανών ανασύστασης για την εκτιμη−
θείσα ζημιά της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, εφόσον 
το νέο είδος ανήκει στην ίδια ομάδα καλλιεργειών του 
Πίνακα 1 (ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές) 
ή αφορά ακτινίδια (και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό 
των δένδρων ακτινιδιάς που θα φυτευτούν σε σχέση 
με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό εσπεριδοειδών του 
αγροτεμαχίου). Στην περίπτωση της επιτρεπόμενης 
αναδιάρθρωσης και εφόσον ο δικαιούχος παραγωγός 
προβεί σε αναδιάρθρωση με είδη της δεύτερης ομά−
δας του Πίνακα 1 (λοιπά καρποφόρα δένδρα) τότε η 
ενίσχυση που θα καταβληθεί θα είναι μέχρι του ποσού 
των δαπανών ανασύστασης για την εκτιμηθείσα ζημιά 
αλλά για καλλιέργεια του νέου είδους (λοιπά καρπο−
φόρα δένδρα) και όχι για καλλιέργεια εσπεριδοειδών. 
Στην περίπτωση της επιτρεπόμενης αναδιάρθρωσης 
και εφόσον ο δικαιούχος παραγωγός προβεί σε ανα−
διάρθρωση με είδη της ομάδας αμπέλου του Πίνακα 1, 
τότε η ενίσχυση που θα καταβληθεί θα είναι μέχρι του 
ποσού των δαπανών ανασύστασης για την εκτιμηθείσα 
ζημιά αλλά για καλλιέργεια αμπέλου και με αντιστοιχία 
45 δένδρα εσπεριδοειδών, για κάθε στρέμμα αμπέλου. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ο παρακάτω 
Πίνακας 5. 

Πίνακας 5
Χορηγούμενες ενισχύσεις για αναδιάρθρωση 

εσπεριδοειδών Ν. Άρτας

Αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου εσπεριδοειδών στο Ν. Άρτας 
(ενίσχυση για ανασύσταση), συνδυαζόμενη με αναδιάρθρωση 
με άλλα είδη πολυετών καλλιεργειών

Για εκρίζωση & επαναφύτευση μονάδα  €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 22

Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 15

Αμπέλια στρέμμα μέχρι 1.250

Ακτινίδια (52 δένδρα/στρέμμα) δένδρο μέχρι 22

Για κοπή στη βάση του κορμού  

εσπεριδοειδή δένδρο μέχρι 15

Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων  

εσπεριδοειδή δένδρο μέχρι 8,5

Για κόψιμο των δευτερογενών κλάδων  

εσπεριδοειδή δένδρο μέχρι 6

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ενίσχυση για ανα−
σύσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει 
υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την ορι−
στικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης της ζημιάς των 
εσπεριδοειδών.

Αντίστοιχα το ύψος της ενίσχυσης για την απώλεια 
παραγωγής (συμπληρωματική ενίσχυση) των πολυετών 
ειδών, διαμορφώνεται ανάλογα με το νέο είδος καλλι−
έργειας που φυτεύτηκε. Στην περίπτωση της αναδιάρ−
θρωσης η συμπληρωματική ενίσχυση θα καταβάλλεται 
σύμφωνα με τo νέο είδος καλλιέργειας, σε εφαρμογή 
του Πίνακα 6 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6

Απώλεια παραγωγής (Συμπληρωματική ενίσχυση αναδιάρθρωσης 
εσπεριδοειδών, Ν. Άρτας)

Για εκρίζωση & επαναφύτευση     €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστι−
κιές δένδρο μέχρι 40

Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 30

Αμπέλια (οινοποιίας) στρέμμα μέχρι 600

Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 800

Ακτινίδια (52 δένδρα/στρέμμα) δένδρο μέχρι 25

Σε κάθε περίπτωση η συνολική συμπληρωματική ενίσχυ−
ση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί 
ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του 
πορίσματος εκτίμησης της ζημιάς των εσπεριδοειδών.

2. Ενισχύσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των 

εκμεταλλεύσεών τους ή οι πλαισιοκυψέλες −με σμήνος 
ή χωρίς−, ζημιώθηκαν, σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% του−
λάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της 
οποίας ορίζεται μέχρι το 80% της αξίας των πλαισιοκυ−
ψελών −με σμήνος ή χωρίς− ή του Ζωικού Κεφαλαίου που 
ζημιώθηκε και διαπιστωμένα αντικαταστάθηκε. Το 20% 
της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό 
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%. 
Οι δικαιούχοι δικαιούνται ενίσχυση που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο 
όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος, 
με βάση τον Πίνακα 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που παρα−
τίθεται στην παράγραφο 16 του Μέρους Β (Γενικά) της 
απόφασης αυτής.

3. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο πάγιο 
κεφάλαιο − εξοπλισμό

Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο ή ο εξοπλισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους καταστράφηκε, 
σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται 
κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι 
το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντι−
κατάστασης, της ζημιάς μειούμενης ανάλογα με την 
παλαιότητα για το πάγιο κεφάλαιο. Το 20% της ζημι−
άς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το 
υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 70%. 

4. Ενισχύσεις για την απώλεια φυτικής παραγωγής
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή 

των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση 
το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% 
της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της 
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και 
το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. 

Η Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς 
επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την 
πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση 
τιμή για το έτος αυτό, όπως αναλυτικά ορίζεται στην 
παράγραφο δ του άρθρου 25 του Κανονισμού Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β 628). 

Δεν θα καταβληθούν ενισχύσεις απώλειας παραγω−
γής, πριν την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του τελικού Πίνακα αποδόσε−
ων/τιμών, με τον οποίο θα εμφαίνονται οι καλλιέργειες, 
ανά Νομό της Χώρας, που παρουσίασαν κατώτατο όριο 
απωλειών 30% και πάνω σε επίπεδο Νομού, με βάση 
τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας το 
έτος ζημιάς (2008), σε σύγκριση με τη μέση απόδοση 
των προηγούμενων τριών ετών (2005 – 2006 − 2007). 

5. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών σε αποθη−
κευμένα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές

Οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊό−
ντα ή οι ζωοτροφές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% τουλάχιστον :

• σε σχέση με τη συνολική τους παραγωγή, εφόσον 
προέρχονται από ίδια παραγωγή

• σε σχέση με τα συνολικά αποθέματά τους, εφόσον 
προέρχονται από αγορά 

δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας είναι 
ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν 
ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωο−
τροφών εξ΄αγοράς, αντίστοιχα. Το 20% της ζημιάς που 
διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 60%. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά 
άρθρα του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύ−
σεων (Αριθμ. 281245/ 8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση 
− ΦΕΚ Β 628).

Όσοι κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανα−
σύσταση Φυτικού Κεφαλαίου, αντικατάσταση Ζωικού 
Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών Παγίου Κεφαλαί−
ου − εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι 
αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προ−
βούν στην αποκατάσταση/ ανασύσταση / αντικατάστα−
ση των ζημιών τους, μέχρι και 31.3.2011, δηλαδή έως 3 
χρόνια από την ημερομηνία της ζημιάς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικο−
ποίηση του πορίσματος, ο δικαιούχος υποχρεούται σε 
χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την οριστικοποί−
ηση του πορίσματος να προβεί στην αποκατάσταση των 
ζημιών, διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση της 
εγκριθείσας κρατικής ενίσχυσης.

Β. Γενικά:
1. Δικαιούχοι ενίσχυσης δύνανται να κριθούν όσοι 

εξ΄αυτών δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής 
χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως 
ασυμβίβαστη.

2. Οι αναφερόμενες στην απόφαση αυτή οικονομικές 
ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, εφόσον δεν 
υπερβαίνουν το 100% του κόστους ανασύστασης ή απο−
κατάστασης ή αντικατάστασης ή της αξίας απωλεσθεί−
σας παραγωγής (αφού αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες που 
δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν).

3. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα δικαιούχοι αναλαμ−
βάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε 
έλεγχο και υποδείξεις που θα γίνονται από τις αρμόδιες 
Εθνικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες, άλλως θα επιστρέφουν 
εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων. 

4. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ενισχύσεων είχαν 
ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα, τότε η ενίσχυση που προ−
βλέπεται με την παρούσα απόφαση χορηγείται στο σύνολό 
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της, εφόσον το άθροισμα της αποζημίωσης που καταβάλλεται 
από τον ασφαλιστικό φορέα και της οικονομικής ενίσχυσης 
που καταβάλλεται από το παρόν πρόγραμμα δεν υπερβαίνει 
το 100% της ζημιάς, άλλως αυτή μειώνεται αναλογικά. 

5. Σε περίπτωση που παραγωγός πήρε μέρος της 
παραγωγής του, πριν συμβούν οι θεομηνίες ή οι δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση για την 
απώλεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά. 

6. Εφόσον η αποκατάσταση των ζημιών αφορά 
εκρίζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του 
κορμού, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να πραγματοποιεί την επαναφύτευση ή τον 
εμβολιασμό με ενδεικνυόμενες ποικιλίες και πάντα με 
τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας ή Αγροτικής 
Ανάπτυξης (πρόσφατη η υπ’ αριθμ. 287653/2.4.2007 
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, όπως ισχύει). 

7. Ειδικά για τους παραγωγούς του Ν. Άρτας που 
θα προβούν σε αναδιάρθρωση της καλλιέργειας των 
εσπεριδοειδών που ζημιώθηκε, οι προβλεπόμενες από 
την απόφαση αυτή ενισχύσεις θα καταβληθούν μόνο 
εφόσον οι δικαιούχοι προβούν σε αναδιάρθρωση με 
ποικιλίες ενδεικνυόμενες και πιστοποιημένες, σύμφωνα 
με τα αναγραφόμενα στο σχετικό έγγραφο.

8. Τα παραστατικά, όπου αυτά είναι απαραίτητα, που 
θα προσκομίσουν οι ζημιωθέντες παραγωγοί για να 
πάρουν τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, θα 
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία μεταγενέστε−
ρη της ημερομηνίας που συνέβη η ζημιά. 

9. Το κόστος στο οποίο δεν υπεβλήθη ο δικαιούχος 
εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε στις καλλιέργειες 
(μη πραγματοποίηση της συγκομιδής, κλπ.) θα ληφθεί 
υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης. 

10. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παρα−
γωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτηθούν οι 
οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους 
πληγέντες παραγωγούς.

11. Σε περίπτωση που κατά τη μηχανογραφική εκκα−
θάριση της εκτιμηθείσας ζημιάς ή κατά τη διενέργεια 
διαπίστωσης αποκατάστασης της ζημιάς ή κατά τη 
διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., 
διαπιστωθεί ότι το ποσό της ενίσχυσης ή της προκα−
ταβολής έναντι της ενίσχυσης, που έλαβαν ενισχυθέ−
ντες δικαιούχοι, υπερβαίνει το ποσό που δικαιούνται 
συνολικά, είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε 
Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τη διαφορά του 
ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Ο Ε.Λ.Γ.Α. 
οφείλει περαιτέρω, να επιστρέψει τα ποσά στους λο−
γαριασμούς από τους οποίους καταβλήθηκαν. Μπορεί 
επίσης το ποσό να συμψηφίζεται με αποζημιώσεις που 
χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α. ή με ενισχύσεις άλλων προγραμ−
μάτων οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται 
από τον ΕΛ.Γ.Α. 

12. Ως εισόδημα αναφοράς για το σύνολο του προ−
γράμματος καθορίζεται το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

13. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων 
παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη 
του προγράμματος.

14. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.3.2012. Καμία ενί−
σχυση δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα 
πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία της ζημιάς. Η 

αποκατάσταση των ζημιών, βάσει των προαναφερομέ−
νων, θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά στα χρονικά 
όρια του προγράμματος. 

15. Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή 
της απόφασης αυτής, παρέχονται από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).

16. Παρατίθεται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει ως 
ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ  7

ΤΙΜΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ      (Ευρώ/ ζώο)                

Α. ΒΟΟΕΙΔΗ

Α.1. ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 386

Ηλικία από 1 έως 6 έτη 1165

Ηλικία από 6 έτη και άνω 728

Α.2. ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 323

Ηλικία από 1 έως 6 έτη 832

Ηλικία από 6 έτη και άνω 546

Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 64

Ηλικία από1 έτους και άνω 139

Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ − ΚΥΨΕΛΕΣ

Μελισσοσμήνος από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 41

Μελισσοσμήνος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 67

Πλαισιοκυψέλες 25

Ε. ΧΟΙΡΟΙ

Ε.1. ΧΟΙΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αρσενικοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 676

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 1352

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 1009

Ε.2. ΧΟΙΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Θηλυκοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 269

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών με pedigree μονά−
δας 676

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών με pedigree 
μονάδας 436

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 183

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 172

Ε.3. ΧΟΙΡΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Χοιρίδια ηλικίας 7 ημερών μέχρι 20 KG Ζ.Β 46

Χοιρίδια παχυνόμενα από 20 μέχρι 50 KG Ζ.Β. 74
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Χοιρίδια παχυνόμενα από 50 KG Ζ.Β. και άνω 114

ΣΤ. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ

ΣΤ.1. ΠΤΗΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΕΟΣΣΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)

(ΟΡΝΙΘΕΣ)

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 4

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 5

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 6

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 5

Ηλικίας από 12 μηνών μέχρι 16 μηνών 2

ΣΤ.2. ΠΤΗΝΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

(ΟΡΝΙΘΕΣ)

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 1

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 3

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 5

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 3

Ηλικίας από 12 μηνών και άνω 1

ΣΤ.3. ΠΤΗΝΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ (ΟΡΝΙΘΕΣ)

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 15 ημερών 1

Ηλικίας από 16 ημερών μέχρι 30 ημερών 1

Ηλικίας από 31 ημερών μέχρι 40 ημερών 2

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι τη σφαγή 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2324/1624 (2)
    Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δη−

μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου» 
(Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζω−
γράφου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 
107/Α΄/1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 
έως 270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί 
σύστασης και γενικών κανόνων οργάνωσης και λει−
τουργίας των δημοτικών και κοινωφελών επιχει−
ρήσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23.11.2007).

4. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 10819/16/22.2.2007 και οικ. 
71245/77/19.12.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχε−
τικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.10.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β΄/14.10.2007).

7. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β΄/14.9.2007).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23.12.2008).

9. Την υπ’ αριθμ. 41092/29.8.1988 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 668/Β΄/12.9.1988), με την οποία 
συστάθηκε η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Ζωγράφου» (Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ.), όπως μεταγενέστερα τρο−
ποποιήθηκε με τις: α) 2465/90 /28.1.1991 απόφαση του 
Νομάρχη Αττικής β) 40828+27375/24.11.1995 απόφα−
ση του Περιφερειακού Δ/ντη Αθηνών γ) 6163/8.1.1998, 
24213/2.6.1999, 54996/29.12.2000, 50452/15.4.2002 και 
37994+43565/10.8.2005 αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 702/Β’/1991, 984/Β’/1995, 
11/Β’/1998, 1265/Β’/1999, 1618/Β’/2000, 562/Β’/2002 και 1237/
Β΄/2005 αντίστοιχα).

10. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου» (Δ.Ε.Α.ΔΗ.
Ζ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.).

11. Την υπ’ αριθμ. 448/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου για τη μετατροπή 
της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επι−
χείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου» (Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ.) 
σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου» (Κ.Ε.ΔΗ.
Ζ.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής 
επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Ζωγράφου» (Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ζωγράφου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.), ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Συστήνεται στο Δήμο Ζωγράφου Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» με διακριτικό τίτλο: 
«Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.».
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Άρθρο 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ορ−
γάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότη−
τες του Δήμου, που αναφέρονται στους τομείς:

• Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 
• παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 
• περιβάλλον και
• εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 

τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Ειδικότερα, οι σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Ζωγράφου είναι: 
− Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις με το 

Δήμο Ζωγράφου, που υπηρετούν τους σκοπούς της.
− Η προσφορά στο Δήμο Ζωγράφου υπηρεσιών συνα−

φών με τους σκοπούς της.
− Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων με 

τη συμμετοχή της σε προγράμματα προς όφελος του 
Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

− Η λειτουργία προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», 
«Κοινωνικής Μέριμνας», «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων», «Κ.Δ.Α.Π.».

− Η λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών, όπως το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών του Δήμου Ζωγρά−
φου (Σ.Κ.Ο.).

− Η λειτουργία κέντρου πρόληψης κατά των Εξαρτη−
σιογόνων Ουσιών & Προαγωγής της Υγείας.

− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, βρεφοκομείων και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

− Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 
για την πρόληψη της παραβατικότητας.

− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.

− Η μέριμνα για τη στήριξη οικονομικά αδύνατων δη−
μοτών.

− Η παροχή υπηρεσιών στους άστεγους και φτωχούς 
του Δήμου μέσω του Σπιτιού της Αλληλεγγύης. 

− Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−

σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

− Η λειτουργία προγραμμάτων για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.

− Η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−
βουλιών στα σχολεία και συνεργασία με άλλα σχολεία 
της χώρας και της Ε.Ε..

− Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
− Η λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλί−

κων.
− Η δια βίου μάθηση.
− Η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδα−

πούς.
− Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενημερω−

τικών ημερίδων και συνεδρίων.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο Δήμο Ζωγράφου.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η συμμετοχή στο πρόγραμμα GAD της Ε.Ε..
− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

− Η λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου.
− Η έκδοση εντύπων για τρέχοντα και σημαντικά θέ−

ματα του Δήμου.
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρεια τους.

− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

− Νέες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα 
κλπ.).

− Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Greenlink της Ε.Ε. σχε−
τικά με το περιαστικό πράσινο.

− Η σύσταση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας.
− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−

κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως τα Σ.Υ.Υ. (Συμβουλευ−
τικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και Κ.Υ.Υ. (Κοινωνικές 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) κ.α..



− Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματι−
κού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

− Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυ−
ναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
ρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς 
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας.

− Η εκπόνηση, εφαρμογή και αξιοποίηση προγραμμά−
των έρευνας και τεχνολογίας, με σκοπό την ποιοτική 
αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων για 
δράσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής τους.

− Η εκπόνηση μελετών και η αξιοποίηση Ευρωπαϊ−
κών Προγραμμάτων προς όφελος των κατοίκων του 
Δήμου.

− Η υλοποίηση κάθε άλλου αντικειμένου συναφούς 
ή συνδεόμενου με τις προαναφερόμενες δραστηριό−
τητες.

− Η συμμετοχή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων με ίδια πρωτοβουλία ή από κοινού με 
άλλους φορείς. 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου» ορίζεται 
σε ενενήντα εννέα (99) έτη.

Άρθρο 5
ΕΔΡΑ 

Ως έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Ζωγράφου» ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου 
(Ανακρέοντος 60) του Νομού Αττικής.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από την 
εκμετάλλευση παραχωρημένων εγκαταστάσεων και 
γενικά από την άσκηση της δραστηριότητάς της.

Οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονο−
μιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Ειδικότερα τα έσοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
προέρχονται από:

• Χρηματοδότηση από το Δήμο Ζωγράφου για τις 
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη−
ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν.3463/2006.

• Αναθέσεις του Δήμου Ζωγράφου, σύμφωνα με το 
άρθρο 268 του ν. 3463/2006.

• Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις με το 
Δήμο Ζωγράφου.

• Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων 
μέσω συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμ−
ματα.

• Πρόσοδοι από την περιουσία της, δωρεές, κληρο−
δοτήματα, λοιπές επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από 

νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

• Χορηγίες επιχειρήσεων για τη διοργάνωση εκδη−
λώσεων.

• Έκτακτες χορηγίες για τη συμμετοχή φορέων του 
Δημοσίου σε πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις της πό−
λης.

• Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους 
καταστατικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένων εσόδων 
από δίδακτρα, εισιτήρια, εκδόσεις κλπ.

• Από την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων, καθώς 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό κεφάλαιο που θα διαθέσει ο Δήμος Ζω−
γράφου για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης και λοιπών 
δαπανών ορίζεται στο ποσό των 100.000 €.

Άρθρο 8
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου» δι−
οικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 
εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά, τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στη με−
τατραπείσα επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος 
από τη γενική συνέλευση αυτών και ένας (1) εκπρόσω−
πος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη 
είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα 
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα (1) μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 
του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των 
εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
πρότεινε.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρό του.

Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να 
καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παρα−
γράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονο−
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μική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ−
δίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα 
ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.

Άρθρο 9
ΔΙΑΛΥΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να λυθεί 
για τους ακόλουθους λόγους:

• με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 
συσταθεί,

• σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη 
συστατική πράξη,

• εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο ετών,

• πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τη 
λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μετά 
την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, 
περιέρχονται στο Δήμο Ζωγράφου. Εκτός από την πε−
ρίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από 
ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό 
αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην εκκαθάριση, μετά τη διενέργεια απογραφής της 
περιουσίας της επιχείρησης, που είναι η πρώτη ενέργεια 
των εκκαθαριστών, διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο−
θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η 
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. 

Η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύ−
ει αυτοδίκαια με τον ορισμό των εκκαθαριστών και τις 
αρμοδιότητες που ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από 
τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η ευθύνη του Δήμου Ζωγράφου που συνιστά 
επιχείρηση δεν είναι απεριόριστη, αλλά φθάνει μέχρι 
το ύψος των κεφαλαίων περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν διαθέσει στην επιχείρηση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 
100.000 € που θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπο−
λογισμό του Δήμου Ζωγράφου, οικονομικού έτους 2009 
και τον Κ.Α. 00.7513.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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*02010460106090012*
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