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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 894

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Ιουνίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 276123/2003 κοινής
υπουργικής απόφασης «Ανεπιθύμητες ουσίες
στις ζωοτροφές, σε συμμόρφωση προς τις Οδη−
γίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου και 2003/57/ΕΚ της Επι−
τροπής» (Β΄ 1607), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση
προς τις Οδηγίες 2009/141/ΕΚ και 2010/6/ΕΕ της
Επιτροπής.............................................................................................
1
Τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής απόφα−
σης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λει−
τουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών
καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσε−
ων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ Β΄ 670) ......................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 276221
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 276123/2003 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτρο−
φές, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2002/32/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και 2003/57/ΕΚ της Επιτροπής» (Β΄ 1607), όπως ισχύ−
ει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/141/ΕΚ και
2010/6/ΕΕ της Επιτροπής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 185/73 «περί
μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 262) όπως
η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο
1 του άρθρου 36 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα

προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (Α΄ 223).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ.
1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1
του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 65
του Ν. 1892/90 (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του αριθ. 63/2005 Προεδρικού
Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 316049/24−11−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη
(ΦΕΚ 2401/Β΄/1.12.2009).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρ−
τημα Ι της υπ’ αριθμ. 276123/2003 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 2003/57/ΕΚ
της Επιτροπής» (Β΄ 1607), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 243212/2005, (Β΄ 223), 244503/2006 (Β΄ 430),
309017/2006 (Β΄ 1578), 282048/2007 (Β΄ 615), 281632/2009
(Β΄ 857) και 311812/2009 (Β΄ 1664) όμοιες αποφάσεις, σε
συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/141/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 23ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
την μέγιστη περιεκτικότητα αρσενικού, θεοβρωμίνης,
Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. και Abrus
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precatorius L. (E.E. Αρ. L. 308 της 24.11.2009, σελ. 20) και
2010/6/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010
«για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της Οδηγί−
ας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον υδράργυρο, την ελεύθερη
γκοσυπόλη, τα νιτρώδη άλατα και ουσίες του Madhuca
longifolia L (E.E. Αρ. L. 37 της 10.02.2010, σελ. 29)».

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/141/ΕΚ)
Το παράρτημα Ι της ΚΥΑ 276123/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1607),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Η σειρά 1, αρσενικό, αντικαθίσταται από το ακό−
λουθο κείμενο:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Η σειρά 32, «Mowrah, βασία η βουτυροφόρος, βασία
η πλατύφυλλος, Bassia Madhuca – Madhuca longifolia
(L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.
) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F. Mueller)» διαγράφεται.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/141/ΕΚ και Άρθρο 2 της
Οδηγίας 2010/6/ΕΚ)
Το Άρθρο 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει να ισχύει
από την 1η Ιουλίου 2010.
Το Άρθρο 3 της παρούσας απόφασης αρχίζει να ισχύει
από την 1η Νοεμβρίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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Αριθμ. 3427
Τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής από−
φασης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστι−
κών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκατα−
στάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμο−
διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 670)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 131/74 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων
στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παρα−
γωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 1409/83
(Α’ 199), 2538/97 (Α’ 242) και 2512/97 (Α’ 138)
2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
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«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 /Α/ 22.4.2005)
4. To άρθρο 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις του
ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α’ 199)
5. Τη με αρ. 399570/2001 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα
Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο
Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συμπληρώθη−
κε με τις 222822/2003 (ΦΕΚ592Β) και 229920/2002 (ΦΕΚ
233Β) όμοιες αποφάσεις.
6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.09).
7. Τη με αρ. 339621/7−12−2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/
10−12−2009 και 523/ΥΟΔΔ/11−12−2009) Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων, με την οποία διορίζεται ο Ευάγγελος Διβά−
ρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με
βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος
θα προϊσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέας
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 187)
9. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 213)
10. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού»
(ΦΕΚ Α’ 35)
11. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει
κάθε φορά
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της
20ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της
15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας,
όπως ισχύει κάθε φορά
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως
ισχύει κάθε φορά
16. Τη με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013»,
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
17. Την αριθ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 απόφαση της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της
Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013 όπως ισχύει κάθε φορά

18. Tο Π.Δ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξε−
νοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα
αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (Α’ 43), όπως
ισχύει.
19. Tο Π.Δ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζομέ−
νων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε
κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών (Α’ 281), όπως
ισχύει.
20. To Π.Δ 33/79 περί τουριστικών καταλυμάτων εντός
παραδοσιακών κτισμάτων (Α’ 10), σε συνδυασμό με την
532249/27.07.1994 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
(ΦΕΚ Β’ 616)
21. Την απόφ. 530992/28.9.87 του ΕΟΤ που αφορά «Τε−
χνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων»
(ΦΕΚ 557Β’)
22. Την με αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ19.11.86
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέ−
τρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την
αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών
της Χώρας. Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστι−
κής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
7394/14.6.2005 (ΦΕΚ 854/Β΄) Απόφαση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.
23. Την με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Του−
ριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων
και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσο−
νται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 670)
24. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ.
2974/8.4.2009 ΚΥΑ ως προς τον ορισμό ελάχιστης δυ−
ναμικότητας σε λειτουργικές μορφές και κατηγορίες
τουριστικών καταλυμάτων που δεν έχει ήδη ορισθεί
με βάση το Άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, ως προς
τον τύπο των «Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών»
του σημείου Γ.1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης,
καθώς και λοιπές συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε
ότι αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των
τουριστικών καταλυμάτων.
25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής
απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προσ−
διορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών
των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 670), ως ακολούθως:
Α) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κα−
τηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» − στο Άρθρο 2
− παράγραφος Β «Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυ−
μάτων» − στο σημείο 2 «Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων» συμπληρώνεται στο
τέλος η έκφραση «Ελάχιστη δυναμικότητα: 20 κλίνες».
Β) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατη−
γορίες τουριστικών καταλυμάτων» − στο Άρθρο 2 − πα−
ράγραφος Γ «Ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμά−
των» − το σημείο 1 «Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες»
αντικαθίσταται στο σύνολό του ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:
Οι Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες είναι μεμο−
νωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή
δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λει−
τουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε
μία και ιδιωτικότητα.
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προ−
διαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην αριθ.
530992/87 (ΦΕΚ 557/Β’/87) απόφαση του ΕΟΤ, όπως ισχύ−
ει κάθε φορά.
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών 2.
Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών 10. Ο περιορι−
σμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν
πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους.
Γ) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κατηγο−
ρίες τουριστικών καταλυμάτων» − το Άρθρο 3 «Επέκτα−
ση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων»
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδο−
χειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό σήμα
λειτουργίας του ΕΟΤ, εφόσον μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος
(αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) ανήκει στις λειτουρ−
γικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της αριθμ.
2974/8.4.2009 ΚΥΑ και μόνον υπό τους όρους και περι−
ορισμούς του άρθρου 4 αυτής.
Η συνολική δυναμικότητα του τουριστικού καταλύ−
ματος συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης θα είναι
σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 της αριθμ.
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2974/8.4.2009 ΚΥΑ ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία
τουριστικού καταλύματος».
Δ) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές μορφές και κα−
τηγορίες τουριστικών καταλυμάτων» − στο Άρθρο 4
«Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κα−
τάταξης των τουριστικών καταλυμάτων» – στο σημείο
γ η τελευταία πρόταση αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ο
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιο−
χές της Χώρας πλην της Νήσου Κρήτης και της Νήσου
Εύβοιας».
Ε) Η φράση «Κεφάλαιο Δ» διορθώνεται στο ορθό «Κε−
φάλαιο Γ».
Kατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προσ−
διορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών
των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 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 συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• 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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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