
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1588
1 Ιουλίου 2011

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα. ..... 1
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευ−

στότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμ−
φωνα με το Ν. 3723/2008 ........................................................ 2

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισο−
δήματος οικον. έτους 2011, κατάστασης φορολο−
γικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος 
Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.. μέσω διαδικτύου και των πε−
ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ..................................................... 3

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών της 
Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες κτηματογράφησης 
για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου . 4

Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμε−
τοχής των φορέων υλοποίησης των προγραμμά−
των δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της 
χώρας, έτους 2011 .......................................................................... 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 155540 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 145).

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

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Ιωάννη Δριβελέγκα αναθέτουμε την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής,
β) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,
γ) της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και 

Έρευνας,
δ) της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής,
ε) Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακό−
λουθα θέματα:

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 
Οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, 
επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου 
σε όλους τους τομείς,

γ) η αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν 
τα ετήσια και πολυετή προγράμματα ιδιωτικών και δη−
μόσιων επενδύσεων, τα προγράμματα ανάπτυξης και 
τα μέτρα πολιτικής των τιμών και των οικονομικών ενι−
σχύσεων,
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δ) η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμ−
βουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων των 
λοιπών συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 29264/Β.1377 (2)
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό−

τητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με 
το Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄) 
και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 
250Α/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν.

4. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 
63Α/3.5.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 7 του Ν.3872 /2010 «Εκτέλεση περιηγη−
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
148/3.9.2010).

6. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαι−
σίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 2925/26.5.2011 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

8. Την υπ’ αριθμ. C(2011) − 4590/27.6.2011 SA.33154 έγκρι−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1) Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για 
τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/
9−12−2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΠΟΛ. 1143 (3)
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδή−

ματος οικον. έτους 2011, κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγ−
χου Φ.Π.Α.». μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δη−
λώσεων Φ.Π.Α.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 

Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 

62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με τον τρόπο 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει 
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε−
ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178 /7.12.2010 Α.Υ.Ο.( ΦΕΚ 
Β΄ 1916/ 9.12.2010) περί εγγραφής νέων χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.

6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής μας 
περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παρα−
λαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις 
αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 
του ν.3842/2010.

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1137/15.6.2011 σχετικά με την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης 
φορολογικής αναμόρφωσης (παράγρ. 9 άρθρου 17 του 
ν. 3842/2010).

9. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1138/15.6.2011 σχετικά με την 
παράταση υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολο−
γίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά 
εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν 
βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις 
προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυ−
τοελέγχου Φ.Π.Α.»

10. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 κα−
θίσταται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλε−
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κτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο−
λή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυ−
σικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS net. στα 
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

12. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή 
μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών

13. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προ−
στιθέμενης Αξίας (κύρωση με το ν.2859/2000− ΦΕΚ 248 
Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, των περι−
πτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9 και της παρα−
γράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των πα−
ραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 

6 Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 

247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
16. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/ 

18.4.2006 (ΦΕΚ 568 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομικών.

17. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας για την υποβολή των περιοδικών 
δηλώσεων λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

18. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των ετήσι−
ων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων 
φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 
του ΚΦΕ, για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή μέσω 
διαδικτύου λήγει την 30η Ιουνίου 2011, μέχρι και την 15η 
Ιουλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του 
ΑΦΜ του υπόχρεου και ανεξάρτητα αν υποβάλλονται, 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους 
κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογι−
στή − φοροτεχνικού με τους προσωπικούς του κωδικούς 
πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμ−
μένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υπο−
βολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης που λήγει την 29η Ιουλίου μέχρι και την 
30η Σεπτεμβρίου 2011.

3. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδι−
κού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 
Β΄/ 12.05.2011), ως ακολούθως:

α) Την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους 
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για 
τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο 
Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για 
τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο 
Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για 
τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο 
Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για 
τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. 
τους λήγει σε 9, 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη 
εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυ−
λίονται ανάλογα.

4. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιο−
δικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία 
για την ηλεκτρονική υποβολή τους είναι η 26η Ιουνίου 
2011 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2011.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς 
και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση 
των χρεωστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη 
εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυ−
λίονται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
          Aριθμ. 28766 (4)
΄Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών της 

Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες κτηματογράφησης 
για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του 

ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβά−
σεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρε−
σιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), που προστέθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις 
στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

2. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση 
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων (Α΄221)».

5. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

6. Την υπ’ αρ. Υ273/30.9.2010 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 1595).

7. Την υπ’ αριθμ. 461/7/11.05.2011 απόφαση του Δ.Σ. της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
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8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται ο παρακάτω Κανονισμός Προεκτιμώ−
μενων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 
για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ−
ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Γενικές παραδοχές

1. Οι αμοιβές του παρόντος Κανονισμού αποτελούν την 
υποχρεωτική για την Κτηματολόγιο Α.Ε. βάση για τον 
υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτη−
ματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2308/1995, 
όπως ισχύει.

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι−
σμός των ενιαίων τιμών για τις μονάδες φυσικού αντι−
κειμένου των μελετών κτηματογράφησης και για τις 
εργασίες που απαιτούνται μέχρι τις πρώτες εγγραφές 
στα κτηματολογικά βιβλία για την δημιουργία του Εθνι−
κού Κτηματολογίου.

3. Για τον υπολογισμό των ενιαίων τιμών ελήφθησαν 
υπόψη η πυκνότητα των κτηματολογικών πληροφορι−
ών, η ακρίβεια των κτηματολογικών διαγραμμάτων των 
αστικών και αγροτικών περιοχών και η κατάτμηση του 
εδάφους. Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με την 
κατηγορία της κτηματογραφούμενης περιοχής, σύμφω−
να με την παρακάτω ταξινόμηση:

Κατηγορίες περιοχών

1. Αστικές περιοχές Είναι οι περιοχές που περι−
λαμβάνουν τη δομημένη επι−
φάνεια ενός οικισμού, καθώς 
και την πέριξ αυτού περιοχή, 
εφόσον σε αυτήν παρατηρεί−
ται μεγάλη κατάτμηση εδά−
φους.

1.1  Πυκνοδομημένες
αστικές περιοχές

Ως πυκνοδομημένες χαρακτη−
ρίζονται οι αστικές περιοχές, 
οι οποίες παρουσιάζουν με−
γάλη πυκνότητα δικαιωμάτων, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστι−
κά, περιοχές με πυκνή δόμηση, 
υψηλό συντελεστή δόμησης, 
μεγάλο ποσοστό κάλυψης, 
μικρό ποσοστό αδόμητων οι−
κοπέδων.

1.2  Αραιοδομημένες
αστικές περιοχές

Ως αραιοδομημένες χαρακτη−
ρίζονται οι αστικές περιοχές, 
οι οποίες δεν παρουσιάζουν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά.

2. Αγροτικές περιοχές Είναι οι περιοχές, που δεν 
παρουσιάζουν τα χαρακτηρι−
στικά των αστικών περιοχών 
και περιλαμβάνουν αγροτικές, 
δασικές, χορτολιβαδικές και 
ορεινές εκτάσεις.

2.1  Αγροτικές περιοχές
μεγάλης κατάτμη−
σης

Ως μεγάλης κατάτμησης χα−
ρακτηρίζονται οι αγροτικές 
περιοχές, στις οποίες η μέση 
ιδιοκτησία είναι μικρότερη ή 
ίση των 16 στρεμμάτων.

2.2  Αγροτικές περιοχές
μικρής κατάτμησης

Ως μικρής κατάτμησης χα−
ρακτηρίζονται οι αγροτικές 
περιοχές, στις οποίες η μέση 
ιδιοκτησία είναι μεγαλύτερη 
από 16 στρέμματα.

4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε μελέτης κτηματο−
γράφησης προκύπτει με βάση τον χαρακτηρισμό των 
περιοχών κάθε υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της μελέτης 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: Κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται 
ως αστική ή αγροτική. Περαιτέρω, σαφώς προσδιορι−
σμένα τμήματα των αστικών περιοχών χαρακτηρίζο−
νται ως πυκνοδομημένα ή αραιοδομημένα και σαφώς 
προσδιορισμένα τμήματα των αγροτικών περιοχών, ως 
μεγάλης ή μικρής κατάτμησης. Σε περίπτωση μη ύπαρ−
ξης επαρκών πληροφοριών για τον χαρακτηρισμό σα−
φώς καθορισμένων τμημάτων αστικών ή/και αγροτικών 
περιοχών κατά τα ανωτέρω, ο χαρακτηρισμός αυτός 
δίνεται συνολικά ανά αστική και αγροτική περιοχή του 
υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2
Εργασίες μελετών κτηματογράφησης έως και την

κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών
πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης

2.1 Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών κτημα−
τογράφησης έως και την κατάρτιση των προσωρινών 
κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρ−
τησης, προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου των 
ακόλουθων εργασιών:

α) εργασίες, που απαιτούνται για την κατάρτιση των 
προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμά−
των της ανάρτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια−
τάξεις του ν. 2308/1995 και τις εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές των μελετών αυτών,

β) οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμός και λειτουργία 
των Γραφείων Κτηματογράφησης, όπως επίσης και πα−
ροχή των προβλεπόμενων στις ως άνω εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών, από την ημερομη−
νία έναρξης της λειτουργίας τους, έως την ημερομηνία 
έναρξης της ανάρτησης, όπως αυτές προβλέπονται στα 
συμβατικά τεύχη, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, 
των υπηρεσιών που αφορούν στον υπολογισμό, τον 
έλεγχο καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφη−
σης, καθώς και στην παραλαβή αιτήσεων, στην έκδοση 
και χορήγηση των προβλεπομένων στην παρ. 8 του 
άρθρου 2 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, βεβαιώσεων και 
στην χορήγηση αντιγράφων από το αναλογικό αρχείο 
της κτηματογράφησης.

2.2 Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμ−
φωνη με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές των μελετών 
κτηματογράφησης και με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης.

2.3 Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 
στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου, ορίζονται, ανάλογα 
με την κατηγορία της κτηματογραφούμενης περιοχής 
και τη διάθεση από την Κτηματολόγιο Α.Ε. των δεδομέ−
νων των γεωργικών μητρώων, που αφορούν σε αγροτι−
κές περιοχές, οι ενιαίες τιμές του κατωτέρω Πίνακα Ι:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΙΑΙΑ TIMH
σε Ευρώ

1.1 Πυκνοδομημένη αστική περιοχή 16,84
1.2 Αραιοδομημένη αστική περιοχή 23,26

2.1 Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση 40,43

2.2 Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση 43,48

2.3
Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δεδο−
μένα των γεωργικών μητρώων

36,08

2.4
Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δεδο−
μένα των γεωργικών μητρώων

36,95

2.3.1 Οι τιμές αυτές ισχύουν για κάθε δικαίωμα γνω−
στού δικαιούχου που έχει δηλωθεί και είναι καταχω−
ρισμένο στον Προσωρινό Κτηματολογικό Πίνακα της 
Ανάρτησης.

2.3.2 Οι τιμές αυτές μειώνονται κατά ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.3.2.1 για κάθε δικαίωμα καταχωρισμένο στον Προ−
σωρινό Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, για το 
οποίο δεν έχει υποβληθεί δήλωση, αλλά τα στοιχεία του 
δικαιούχου και του δικαιώματος έχουν προκύψει από 
την επεξεργασία των στοιχείων, τα οποία συλλέχθηκαν 
κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

2.3.2.2 για ένα δικαίωμα, ανά γεωτεμάχιο αγνώστου 
δικαιούχου, που έχει συμπεριληφθεί στον Προσωρινό 
Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης.

Καταβάλλεται αμοιβή για το σύνολο των δικαιωμάτων 
της κατηγορίας αυτής αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των 
δικαιωμάτων επί ακινήτων για τα οποία υποβλήθηκε δή−
λωση αλλά δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

2.3.3 Εξαιρετικώς ισχύουν οι ως άνω ορισθείσες κατά 
περίπτωση τιμές για ένα (1) δηλωθέν και καταχωρισμένο 
στον Προσωρινό Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης 
δικαίωμα δουλείας (πραγματικής ή περιορισμένης προ−
σωπικής) ανά δουλεύον γεωτεμάχιο και δουλειούχο, ανε−
ξαρτήτως της εγγραφής του επί περισσοτέρων ακινήτων 
στην περίπτωση σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί 
του δουλεύοντος γεωτεμαχίου. Για τις λοιπές εγγραφές 
των εν λόγω δουλειών στον Προσωρινό Κτηματολογικό 
Πίνακα της Ανάρτησης δεν καταβάλλεται αμοιβή.

2.3.4 Εξαιρετικώς, ισχύουν οι ως άνω ορισθείσες κατά 
περίπτωση τιμές, για κάθε ένα (1) από τα πεντακόσια 
(500) πρώτα, δηλωθέντα, εξ αδιαιρέτου δικαιώματα των 
μελών συνεταιρισμού, επί γεωτεμαχίων του συνεταιρι−
σμού, και καταχωρισμένα στον Προσωρινό Κτηματολο−
γικό Πίνακα της Ανάρτησης. Οι τιμές αυτές μειώνονται 
κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) για κάθε ένα 
(1) επιπλέον των πεντακοσίων (500) δικαιωμάτων.

Άρθρο 3
Εργασίες μελετών κτηματογράφησης από την
κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών

πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης, έως
την έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. της διαπιστωτικής

πράξης περαίωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης

3.1 Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών κτηματογρά−
φησης από την κατάρτιση των προσωρινών κτηματολο−

γικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης έως την 
έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. της διαπιστωτικής πράξης περαί−
ωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης, προϋποθέτουν 
την εκτέλεση του συνόλου των ακόλουθων εργασιών:

α) εργασίες, που απαιτούνται από την κατάρτιση των 
προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμά−
των της ανάρτησης και έως την κατάρτιση των τελικών 
κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, για την 
δημιουργία των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 2308/1995 και τις εγκεκριμέ−
νες τεχνικές προδιαγραφές των μελετών αυτών, και

β) οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμός και λειτουργία 
των Γραφείων Κτηματογράφησης, όπως επίσης και πα−
ροχή των προβλεπόμενων στις ως άνω εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών, από την ημερομηνία 
έναρξης της ανάρτησης, έως την ημερομηνία έκδοση 
από τον Ο.Κ.Χ.Ε. της διαπιστωτικής πράξης περαίω−
σης της διαδικασίας κτηματογράφησης, όπως αυτές 
προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, εξαιρουμένων, σε 
κάθε περίπτωση, των υπηρεσιών που αφορούν στον 
υπολογισμό, τον έλεγχο καταβολής του παγίου τέλους 
κτηματογράφησης, καθώς και στην παραλαβή αιτήσε−
ων, στην έκδοση και χορήγηση των προβλεπομένων 
στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, 
βεβαιώσεων και στην χορήγηση αντιγράφων από το 
αναλογικό αρχείο της κτηματογράφησης.

3.2 Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 
στην παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την 
κατηγορία της κτηματογραφούμενης περιοχής και τη 
διάθεση από την Κτηματολόγιο Α.Ε. των δεδομένων 
των γεωργικών μητρώων, που αφορούν σε αγροτικές 
περιοχές, ορίζονται κατά περίπτωση οι ενιαίες τιμές 
των κατωτέρω Πινάκων ΙΙ και ΙΙΙ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΙΑΙΑ TIMH
σε Ευρώ

1.1 Πυκνοδομημένη αστική περιοχή 9,24
1.2 Αραιοδομημένη αστική περιοχή 10,16

2.1 Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση 10,65

2.2 Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση 10,87

2.3
Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δεδο−
μένα των γεωργικών μητρώων

10,65

2.4
Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δεδο−
μένα των γεωργικών μητρώων

10,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΙΑΙΑ TIMH
σε Ευρώ

1.1 Πυκνοδομημένη αστική περιοχή 26,08
1.2 Αραιοδομημένη αστική περιοχή 33,42

2.1 Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση 51,08

2.2 Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση 54,35
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2.3
Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δε−
δομένα των γεωργικών μητρώων

46,73

2.4
Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση εφόσον διατίθενται τα δε−
δομένα των γεωργικών μητρώων

47,82

3.2.1 Οι τιμές του Πίνακα ΙΙ ισχύουν για κάθε ένα δικαί−
ωμα γνωστού δικαιούχου καταχωρισμένο στον Τελικό 
Κτηματολογικό Πίνακα, για αριθμό δικαιωμάτων ίσο με 
αυτό της περίπτωσης 2.3.1 του άρθρου 2, που είχαν 
συμπεριληφθεί στον Προσωρινό Κτηματολογικό Πίνακα 
της Ανάρτησης.

3.2.2 Οι τιμές του Πίνακα ΙΙ μειωμένες κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%), ισχύουν για κάθε ένα δικαί−
ωμα γνωστού δικαιούχου καταχωρισμένο στον τελικό 
κτηματολογικό πίνακα για αριθμό δικαιωμάτων ίσο με 
αυτό των περιπτώσεων 2.3.2.1, 2.3.2.2 του άρθρου 2, που 
είχαν συμπεριληφθεί στον Προσωρινό Κτηματολογικό 
Πίνακα της Ανάρτησης.

3.2.3 Οι τιμές του Πίνακα ΙΙΙ ισχύουν για κάθε δικαί−
ωμα γνωστού δικαιούχου καταχωρισμένο στον τελικό 
κτηματολογικό πίνακα που έχει δηλωθεί μετά την ημε−
ρομηνία τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής 
βάσης της Ανάρτησης και του οποίου ο τίτλος κτήσης 
είναι προγενέστερος της ημερομηνίας αυτής.

3.2.4 Οι τιμές του Πίνακα ΙΙΙ μειωμένες κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%), ισχύουν για κάθε δικαίωμα 
γνωστού δικαιούχου καταχωρισμένο στον τελικό κτη−
ματολογικό πίνακα επί πλέον του αριθμού των δικαιω−
μάτων των ανωτέρω περιπτώσεων 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 του 
παρόντος άρθρου.

3.2.5 Εξαιρετικώς ισχύουν οι ως άνω ορισθείσες κατά 
περίπτωση τιμές, για ένα (1) δηλωθέν και καταχωρι−
σμένο στον Τελικό Κτηματολογικό Πίνακα δικαίωμα 
δουλείας (πραγματικής ή περιορισμένης προσωπικής), 
ανά δουλεύον γεωτεμάχιο και δουλειούχο, ανεξαρτήτως 
της εγγραφής του επί περισσοτέρων ακινήτων στην 
περίπτωση σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί του 
δουλεύοντος γεωτεμαχίου. Για τις λοιπές εγγραφές των 
εν λόγω δουλειών στον Τελικό Κτηματολογικό Πίνακα 
δεν καταβάλλεται αμοιβή

3.2.6 Εξαιρετικώς, ισχύουν οι ανωτέρω ορισθείσες κατά 
περίπτωση τιμές, για κάθε ένα (1) από τα πεντακόσια 
(500) πρώτα δηλωθέντα εξ αδιαιρέτου δικαιώματα των 
μελών συνεταιρισμού επί γεωτεμαχίων του συνεταιρι−
σμού, και καταχωρισμένα στον τελικό κτηματολογικό 
πίνακα. Οι τιμές αυτές μειώνονται κατά ποσοστό ενε−
νήντα τοις εκατό (90%) για κάθε ένα (1) επιπλέον των 
πεντακοσίων (500) δικαιωμάτων.

Άρθρο 4
Ενημέρωση της ψηφιακής κτηματολογικής

βάσης με διοικητικές πράξεις που κυρώνονται
μετά την ανάρτηση

4.1 Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για 
την ενσωμάτωση στην κτηματολογική βάση των στοι−
χείων των διοικητικών πράξεων (πράξεις εφαρμογής, 
αναδασμοί, απαλλοτριώσεις), που κυρώνονται μετά την 
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογι−
κής βάσης της ανάρτησης, ορίζεται:

α) ανά δικαίωμα της περίπτωσης 2.3.1. του άρθρου 2 
επί ακινήτου το οποίο εμπίπτει εντός των ορίων της 
διοικητικής πράξης, το 100% της αντίστοιχης τιμής του 
Πίνακα ΙΙ του άρθρου 3.

β) ανά δικαίωμα των περιπτώσεων 2.3.2.1, 2.3.2.2 του 
άρθρου 2 επί ακινήτου το οποίο εμπίπτει εντός των 
ορίων της διοικητικής πράξης, το 70% της αντίστοιχης 
τιμής του Πίνακα ΙΙ του άρθρου 3.

4.2 Για κάθε δικαίωμα γνωστού δικαιούχου καταχωρι−
σμένο στον τελικό κτηματολογικό πίνακα, επί ακινήτου, 
που εμπίπτει εντός των ορίων της διοικητικής πράξης, 
ορίζεται ως αμοιβή:

4.2.1. Σε περίπτωση πράξης εφαρμογής, το 40% των 
τιμών του Πίνακα III του άρθρου 3

4.2.2 Σε περίπτωση αναδασμού ή απαλλοτρίωσης το 
20%, των τιμών του Πίνακα III του άρθρου 3 .

Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου δεν προσμε−
τρώνται στα δικαιώματα του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης μετά την 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου

Για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης 
και την τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης, σε 
περίπτωση παράτασης του αρχικού συμβατικού χρόνου, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και ειδικότερα για:

α) τη λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης 
και την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στις 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των μελετών κτη−
ματογράφησης, και

β) την ενημέρωση, συμπλήρωση, διόρθωση και ανα−
μόρφωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν.2308/1995, όπως κάθε φορά ισχύει, 
και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές

ορίζονται, ανά μήνα λειτουργίας και ανά κατηγορία 
περιοχής, οι κατωτέρω ενιαίες τιμές ανά δικαίωμα των 
περιπτώσεων 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 και 3.2.5 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΙΑΙΑ TIMH
€ / δικαίωμα

3.1 Πυκνοδομημένη αστική περιοχή 0,11
3.2 Αραιοδομημένη αστική περιοχή 0,11

3.3 Αγροτική περιοχή με μεγάλη κατά−
τμηση 0,07

3.4 Αγροτική περιοχή με μικρή κατά−
τμηση 0,07

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει και στην περίπτωση 
αλλαγών μικρής κλίμακας ή τεχνικού και λεπτομερεια−
κού χαρακτήρα που επιφέρονται από την Κτηματολόγιο 
Α.Ε. στις διατάξεις του τεύχους και των παραρτημάτων 
των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών μελετών 
κτηματογράφησης.

2. Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται ετησίως σύμ−
φωνα με τα ακόλουθα:

Oι τιμές του παρόντος κανονισμού αναπροσαρμόζο−
νται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο γενικό δείκτη 
τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, ως ακο−
λούθως.

Α = (σα) * Σ(Φ) [€]
όπου:
Α = οι αναπροσαρμοσμένες τιμές του παρόντος κα−

νονισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη μέχρι και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν υπόλοιπα ψηφία 
δεν λαμβάνονται υπόψη.
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(σα) = ο συντελεστής αναθεώρησης (σα) που ορίζεται 
για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη 
τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών κατανα−
λωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2010. Ο (σα) λαμβά−
νεται μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν 
υπόλοιπα ψηφία δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σ(Φ) = οι τιμές του παρόντος κανονισμού
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται έως και τις 20 

Μαρτίου κάθε έτους ισχύει ο συντελεστής αναθεώρησης 
του προηγουμένου έτους.

Ειδικότερα για προκηρύξεις που εγκρίνονται έως και 
τις 20 Μαρτίου του 2012 ο συντελεστής αναθεώρησης 
(σα)=1.

Β. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για μελέτες κτη−
ματογράφησης του ν. 2308/1995 που προκηρύσσει η 
Κτηματολόγιο Α.Ε. από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής. Για 
μελέτες κτηματογράφησης που εκτελούνται ή έχουν 
προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. 34817/28−8−2007 απόφασης Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών της 
Κτηματολόγιο Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» (ΦΕΚ 1786/Β/
6−9−2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46263/
8−11−2007 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2236/Β/
21− 11−2007), μετά την εκτέλεση των οποίων καταργείται 
αυτοδίκαια.

Με την ισχύ του παρόντος κανονισμού αυτοδικαίως 
καταργείται και παύει να ισχύει η με αριθμ. 9410/1−3−2007 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός Προεκτιμώ−
μενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για τις μελέτες 
δημιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών 
τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων» 
(Β΄ 361/16−3−2007).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 32953 (5)
Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετο−

χής των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων 
δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώ−
ρας, έτους 2011.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280).

2. Το άρθρο 1, παράγραφος 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η πα−

ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 
1 του ν. 1440/194 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 
του ν.1982/1990 (Α΄ 101).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 22830/
5−4−2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθο−
ρισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν 
διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της 
παρέμβασης» (ΦΕΚ Β΄660).

4. Τον Καν. (ΕΕ) 807/2010 της Επιτροπής της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2010 «περί λεπτομερειών κανόνων για τη 
χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα 
παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» (ΕΕ L 242).

5. Την υπ’ αριθμ. 136710/14−1−2011 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα−
θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 
δωρεάν διανομής τυριού Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας 
βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2011» (ΦΕΚ Β΄ 57).

6. Την υπ’ αριθμ. 16065/2011 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων 
δωρεάν διανομής ζυμαρικών και λευκασμένου μακρύ−
σπερμου ρυζιού, σε άπορους της χώρας βάσει προγράμ−
ματος της Ε.Ε. έτους 2011» (ΦΕΚ Β΄402).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

8. Την 27618/19−5−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2011, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων 
υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφί−
μων στους απόρους της χώρας στις Περιφερειακές Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρατείνεται έως 
την 15η Ιουλίου 2011 αντί της 1ης Μαρτίου 2011 που ορίζεται 
στην υπ’ αριθ. 27618/19−05−2011 ΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/964) κατόπιν 
τούτου και η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
αποστολής των στοιχείων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
παρατείνεται έως την 20η Αυγούστου 2011 αντί της 5ης 
Αυγούστου 2011 που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΥΑ 27618/
19−05−2011 (ΦΕΚ/Β΄/964).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015880107110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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