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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 295194 (1)
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση 

πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωρ−
γία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)834/07 και 
(ΕΚ)889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί Οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρω−
παϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρά−
γραφος 1 έχει τροποποιηθεί 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 3 
του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (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 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

δ. Του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994.

2. Τους κανονισμούς (ΕΚ):
α. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, 

(L 189) «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμαν−
ση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΟΚ)2092/91».

β. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβου−
λίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό 
τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των 
προϊόντων» (L 250).

γ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τη διενέργεια 
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομο−
θεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» 
(L 191).

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των διατάξεων της περ. β της παρ. 2, του άρθρου 22, 
του Καν.(ΕΚ)834/2007, του άρθρου 45 και του Κεφαλαί−
ου 7 του Καν.(ΕΚ)889/2008, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά, σχετικά με τη χρήση από τους βιοκαλλιεργητές 
μη βιολογικών σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλλι−
εργούμενων φυτικών ειδών και κονδύλων πατάτας για 
φύτευση.
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Άρθρο 2
Βάση δεδομένων βιολογικού
πολλαπλασιαστικού υλικού

1. α) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων βιολογικού πολ−
λαπλασιαστικού υλικού λειτουργεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.minagric.gr/biologiki του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαχειριστής της 
βάσης δεδομένων είναι το Τμήμα Βιολογικών Προϊό−
ντων Φυτικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Βιολογικής 
Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και−
Τροφίμων, εφεξής καλούμενη «διαχειριστής της βάσης 
δεδομένων».

β) Αρμόδιος για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με 
τα στοιχεία της βάσης δεδομένων είναι ο διαχειριστής 
της βάσης δεδομένων.

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων 
έχει ατελώς κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.

3. Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων επικαιροποι−
ούνται από το διαχειριστή της βάσης στις ακόλουθες 
περιόδους:

α) Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
αα) Εαρινές καλλιέργειες: από 1 Δεκεμβρίου έως 31 

Ιανουαρίου,
ββ) Φθινοπωρινές καλλιέργειες: από 15 Ιουλίου έως 

15 Σεπτεμβρίου.
β) Κηπευτικά
αα) από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου,
ββ) από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.
γ) Πατάτα
αα) από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου,
ββ) από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου.

Άρθρο 3
Καταχώρηση στη βάση δεδομένων 

βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού

1. Οι προμηθευτές σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλ−
λιεργούμενων φυτικών ειδών ή/και κονδύλων ποικιλιών 
πατάτας προς φύτευση που παράγονται με τη βιολο−
γική μέθοδο των κοινοτικών κανονισμών 834/2007 και 
889/2008 και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομο−
θεσία για τη σποροπαραγωγή δύνανται να καταχωρούν 
ως βιολογικό το ανωτέρω πολλαπλασιαστικό υλικό στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

2. Προϋποθέσεις καταχώρησης:
α) Ο προμηθευτής να κατέχει την άδεια παραγωγής 

ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού κατά περί−
πτωση, όπως προβλέπονται από το ν. 1564/1985 (Α΄ 164), 
όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Το προς καταχώρηση βιολογικό πολλαπλασιαστι−
κό υλικό να έχει παραχθεί, συσκευασθεί και σημαν−
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1564/1985 και των 
κοινοτικών Κανονισμών 834/2007 και 889/2008, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

γ) Να έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 10 της παρούσας τέλη.

3. Για την καταχώρηση υποβάλλονται τα κάτωθι δι−
καιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό ελέγχου και πιστοποίησης που εκ−
δίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, Κέντρο Ελέγχου 
και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού υλικού και Ελέγ−
χου Λιπασμάτων (ΚΕΠΥΕΛ) για την πιστοποίηση του 
πολλαπλασιαστικού υλικού που παρήχθη στη χώρα ή 

σχετική βεβαίωση ότι το υλικό που αποκτήθηκε στην 
Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες πληροί τις προϋποθέσεις 
για την εμπορία του όπως καθορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία.

β) Έγγραφο Πιστοποίησης από αναγνωρισμένο Οργα−
νισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, 
που αποδεικνύει ότι ο παραγωγός, ο προμηθευτής ή ο 
τελευταίος διακινητής επιχειρηματίας, στην περίπτωση 
που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με προσυσκευα−
σμένο σπόρο προς σπορά ή κονδύλους πατάτας προς 
φύτευση, έχει τηρήσει όλες τις αρχές που καθορίζουν τη 
βιολογική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού βάσει 
του Καν.(ΕΚ)834/2007 και του Καν.(ΕΚ)889/2008.

γ) Γραπτή δέσμευση του προμηθευτή να ενημερώνει 
το διαχειριστή της βάσης δεδομένων μια φορά την 
εβδομάδα, για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν 
από την κάθε ποικιλία.

δ) Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εξαντληθεί οι πο−
σότητες μιας ποικιλίας σε μια καλλιεργητική περίοδο, 
προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται στη βάση δεδο−
μένων, απαιτείται η εκ νέου βεβαίωση από την αρμόδια 
υπηρεσία (ΚΕΠΥΕΛ) ως προς την καταλληλότητα της 
για χρήση ως πολλαπλασιαστικού υλικού.

ε) Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής των τελών εγ−
γραφής.

Άρθρο 4
Έγκριση καταχώρησης

1. Για την καταχώρηση βιολογικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού στην βάση δεδομένων ο προμηθευτής υποβάλλει 
αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα, του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας, προς το διαχειριστή της βάσης δεδο−
μένωνσυνοδευόμενο με τα δικαιολογητικά της παρ. 3, 
του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων εγκρίνει την 
αίτηση και καταχωρεί το βιολογικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό στη βάση δεδομένων, εφόσον πληρούνται αθροι−
στικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας. Η καταχώρηση διαγράφεται, εφόσον παύει 
να πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις έγκρισης 
της αίτησής του.

3. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελ−
λιπή, η συμπλήρωσή τους από τον αιτούντα θα πρέπει 
να γίνει σε χρονικό διάστημα που να εξασφαλίζει την 
καταχώρηση στη βάση δεδομένων πριν τη λήξη της 
περιόδου επικαιροποίησης της παρ. 2 του άρθρου 3 
της παρούσας.

4. Στην περίπτωση που δεν τηρείται από τον προμη−
θευτή η εβδομαδιαία ενημέρωση της περ. γ) της παρ. 3 
του άρθρου 3. της παρούσας, ο διαχειριστής της βάσης 
δεδομένων διαγράφει τη συγκεκριμένη ποικιλία από τη 
βάση δεδομένων.

Άρθρο 5
Στοιχεία βάσης δεδομένων

Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) Τίτλος του προμηθευτή, όπως αυτός αναφέρεται 
στην άδεια της επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπο−
ρίας πολλαπλασιαστικού υλικού την οποία κατέχει, η 
ταχυδρομική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και 
το E−mail του.
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β) Κωδικός και Επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα 
με το άρθρο 58 του Καν.(ΕΚ)889/2008.

γ) Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασια−
στικού υλικού, σύμφωνα με το ν. 1564/1985 (Α΄ 164).

δ) Κοινό και λατινικό όνομα του φυτικού είδους.
ε) Όνομα της ποικιλίας.
στ) Περιοχές που ο προμηθευτής δύναται να παρα−

δώσει το σπόρο σποράς ή τους κονδύλους πατάτας 
για φύτευση.

ζ) Χώρα στην οποία έγινε η επίσημη αποδοχή της 
ποικιλίας.

η) Ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμοι στο 
εμπόριο οι σπόροι προς σπορά ή οι κόνδυλοι πατάτας 
προς φύτευση.

θ) Ποσότητες βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
που είναι διαθέσιμες.

Άρθρο 6
Άδεια χρήσης μη βιολογικών σπόρων 

και προϋποθέσεις χορήγησής της

1. Σε εφαρμογή της προβλεπόμενης στην περ. β της 
παρ.1 του άρθρου 45 του Καν.(ΕΚ) 889/2008, παρέκκλισης 
χορηγείται στον επιχειρηματία άδεια για τη χρήση σπό−
ρων προς σπορά ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών και κονδύλων πατάτας προς φύτευση που δεν 
έχουν παραχθεί με τη βιολογική μέθοδο.

2. Λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης των 
αδειών, με διαχειριστή αυτού τη Διεύθυνση Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

3. Η άδεια χορηγείται στον επιχειρηματία από τη Δι−
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στην οποία έχει έδρα η εκμετάλλευση.

4. Η ως άνω άδεια χορηγείται σε μεμονωμένους πα−
ραγωγούς, για μια καλλιεργητική περίοδο μόνο, πριν τη 
σπορά και μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων για τις 
οποίες η βάση δεδομένων έχει επικαιροποιηθεί.

5. Η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον συντρέχει κά−
ποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευ−
τεί ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική 
βάση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού της πα−
ρούσας.

β) Κανένας προμηθευτής δεν είναι σε θέση να πα−
ραδώσει τους σπόρους προς σπορά ή τους κονδύλους 
πατάτας προς φύτευση πριν τη σπορά ή τη φύτευση 
στις περιοχές που έχει δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει 
το προαναφερθέν πολλαπλασιαστικό υλικό, στις περι−
πτώσεις που ο αιτών τους έχει παραγγείλει εγκαίρως.

γ) Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν 
είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων βιολογικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και είναι σε θέση να απο−
δείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρημένες ποικι−
λίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη και 
κατά συνέπεια η άδεια είναι σημαντική για τη δική του 
παραγωγή ή

δ) Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και 
τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους 
διατήρησης κάποιας ποικιλίας.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης άδειας

1. Η αίτηση του Παραρτήματος II της παρούσας, για τη 
χορήγηση της άδειας χρήσης σπόρων προς σπορά και 
κονδύλων πατάτας προς φύτευση που δεν παράγονται 
με βιολογική μέθοδο παραγωγής, υποβάλλεται από τον 
παραγωγό προϊόντων βιολογικής γεωργίας στη Διεύ−
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στην οποία έχει έδρα η εκμετάλλευση. 
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης πρωτοκολλεί την 
αίτηση και εκδίδει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
την άδεια και την αποστέλλει στον αιτούντα παραγωγό. 
Η άδεια εκδίδεται πριν τη σπορά.

2. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χρήση πολ−
λαπλασιαστικού υλικού για σποροπαραγωγή, ο επι−
χειρηματίας αποστέλλει απευθείας το αίτημά του 
στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση 
της άδειας.

Άρθρο 8
Γενική άδεια

Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγή−
σει μια γενική άδεια για συγκεκριμένο είδος και ποικιλία, 
(σε συγκεκριμένη έκταση και ποσότητα) στις περιπτώ−
σεις όπου γίνεται ομαδική αίτηση από βιοκαλλιεργητές 
και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 
45 του Καν.889/2008, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ενημέρωσης

1. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει ετήσια 
έκθεση σχετικά με τις άδειες για κατά παρέκκλιση χρήση 
μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού που χορηγεί 
σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Καν.(ΕΚ)889/2008.

2. Η ανωτέρω Διεύθυνση διαβιβάζει στην Επιτροπή 
και στα άλλα κράτη μέλη την ετήσια ανακεφαλαιωτική 
έκθεση, η οποία καλύπτει όλες τις άδειες που δόθηκαν, 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατ’ εφαρμο−
γή του άρθρου 55, του Καν.(ΕΚ)889/2008. Η ετήσια ανα−
κεφαλαιωτική έκθεση καταχωρείται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 10
Τέλη καταχώρησης

1. Για την καταχώρηση βιολογικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού στην βάση δεδομένων του άρθρου 2 της παρού−
σας ο προμηθευτής, υποχρεούται στην καταβολή τέλους 
10 ευρώ για κάθε καταχωρημένη ποικιλία βιολογικού πολ−
λαπλασιαστικού υλικού. Τα εν λόγω τέλη καλύπτουν τις 
δαπάνες για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων.

2. Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται υπέρ του δημοσίου 
και υπολογίζονται από το διαχειριστή της βάσης δεδο−
μένων, σύμφωνα με τις αιτήσεις του άρθρου 4 της πα−
ρούσας που υποβάλλουν κάθε φορά οι προμηθευτές.

Άρθρο 11
Παραρτήματα

Τα δύο (2) Παραρτήματα που ακολουθούν προσαρτώ−
νται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, 
έχουν ως εξής:
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Άρθρο 12
Εξουσιοδοτική διάταξη

Οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλη λε−
πτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που εκδίδεται με βάση την εξουσιοδότηση 
του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α΄ 280).

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αριθμ. 288915/27.11.2006 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «δημιουργία βάσης δεδομένων βιολογι−
κού πολλαπλασιαστικού υλικού και κατά παρέκκλιση 
έγκριση χρήσης μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλι−
κού σύμφωνα με τους κανονισμούς 2092/199/ΕΟΚ και 
1452/2003/ΕΕ» (Β΄1785), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 332278/5.11.2007 όμοια απόφαση (Β΄2194).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Α 5790/575 (2)

    Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας 
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του ν. 3109/2003, (Α΄ 38) «Ρύθμιση 

θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων 
και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Α−15352/1383/30.4.2008 (Β΄ 871) από−
φαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κα−
θορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας 
χρήσης με ή χωρίς μετρητή».

3. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του κομίστρου των 
επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, εξαιτίας των 
ανατιμήσεων των ειδών που αφορούν στη λειτουργία 
αυτών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, από 1 Μαΐου 2009, για τα επιβατικά 
δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, όλης της χώρας, το πα−
ρακάτω τιμολόγιο κομίστρων.

Α. Χιλιομετρική αποζημίωση:
α.α. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,48 € 

βάσει του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) και 0,84 € βάσει 
του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).

Επίσης 1.05 € για το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση ση−
μαίας).

β.β. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,48 €, για 
κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, αν ο μισθωτής του αυτο−
κινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικητική 
μονάδα) μίσθωσης του αυτοκινήτου (μονή ταρίφα) και 
0,84 € για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής αν ο μισθωτής δεν 
επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης (διπλή ταρίφα).

Β. Άλλες πρόσθετες αποζημιώσεις:
β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του αυ−

τοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση, 9,60 €. Το Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο σταθμευμένο, παραμένει υποχρεωτικά επί 
είκοσι (20) λεπτά της ώρας, για την παραλαβή του επι−
βάτη. Πέραν των είκοσι (20) λεπτών, το κόμιστρο που 
καταβάλλεται για την παραμονή του αυτοκινήτου και 
παραλαβή του επιβάτη, διαμορφώνεται ελεύθερα, με 
κοινή συμφωνία του οδηγού του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και 
του επιβάτη.

β.β. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) 
αποσκευή των επιβατών που έχει βάρος μεγαλύτερο 
από δέκα (10) κιλά 0,35 €.

Γ. Νυχτερινή αποζημίωση
Εφαρμογή τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), από ώρα 

24:00΄ − 5:00΄.
Δ. Πρόσθετα σταθμών:
δ.α. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρο−

μικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων 
και λιμάνια, 0,95 €.

δ.β. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αε−
ροδρόμια,

− Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» : 3,40 €.
− Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  : 2,80 €.
− Λοιπά Αεροδρόμια της Χώρας  : 2,30 €.
δ.γ. Πρόσθετο δικαίωμα ραδιοταξί:
α. Απλή κλήση 1,70 €.
β. Προκαθορισμένος χρόνος (ραντεβού) 3 € έως 5 €.
Ε. Ελάχιστη αποζημίωση για κάθε διαδρομή:
α. Των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38): 2,80 €.
β. Λοιπής χώρας: 3,00 €.
2. Καθορίζουμε, από 1 Νοεμβρίου 2009, για τα επιβα−

τικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, όλης της χώρας, το 
παρακάτω τιμολόγιο κομίστρων.

Α. Χιλιομετρική αποζημίωση:
α.α. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,60 € 

βάσει του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) και 1,05 € βάσει 
του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).

Επίσης 1.05 € για το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση ση−
μαίας).

β.β. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,60 €, για 
κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, αν ο μισθωτής του αυτο−
κινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικητική 
μονάδα) μίσθωσης του αυτοκινήτου (μονή ταρίφα) και 
1,05 € για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής αν ο μισθωτής δεν 
επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης (διπλή ταρίφα).

Β. Άλλες πρόσθετες αποζημιώσεις:
β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του αυ−

τοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση, 9,60 €. Το Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο σταθμευμένο, παραμένει υποχρεωτικά επί 
είκοσι (20) λεπτά της ώρας, για την παραλαβή του επι−
βάτη. Πέραν των είκοσι (20) λεπτών, το κόμιστρο που 
καταβάλλεται για την παραμονή του αυτοκινήτου και 
παραλαβή του επιβάτη, διαμορφώνεται ελεύθερα, με 
κοινή συμφωνία του οδηγού του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και 
του επιβάτη.
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β.β. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) 
αποσκευή των επιβατών που έχει βάρος μεγαλύτερο 
από δέκα (10) κιλά 0,35 €.

Γ. Νυχτερινή αποζημίωση
Εφαρμογή τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), από ώρα 

24:00΄ − 5:00΄.
Δ. Πρόσθετα σταθμών:
δ.α. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρο−

μικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων 
και λιμάνια, 0,95 €.

δ.β. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αε−
ροδρόμια,

− Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» : 3,40 €.
− Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  : 2,80 €.
− Λοιπά Αεροδρόμια της Χώρας  : 2,30 €.
δ.γ. Πρόσθετο δικαίωμα ραδιοταξί:
α. Απλή κλήση 1,70 €.
β. Προκαθορισμένος χρόνος (ραντεβού) 3 € έως 5 €.
Ε. Ελάχιστη αποζημίωση για κάθε διαδρομή:
α. Των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38): 2,80 €.
β. Λοιπής χώρας: 3,00 €.
3. Καθορίζουμε, από 1 Μαΐου 2010, για τα επιβατικά 

δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, όλης της χώρας, το πα−
ρακάτω τιμολόγιο κομίστρων.

Α. Χιλιομετρική αποζημίωση:
α.α. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,72 € 

βάσει του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) και 1,20 € βάσει 
του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).

Επίσης 1.05 € για το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση ση−
μαίας).

β.β. Για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα όλης της χώρας 0,72 €, για 
κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, αν ο μισθωτής του αυτο−
κινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικητική 
μονάδα) μίσθωσης του αυτοκινήτου (μονή ταρίφα) και 
1,20 € για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής αν ο μισθωτής δεν 
επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης (διπλή ταρίφα).

Β. Άλλες πρόσθετες αποζημιώσεις:
β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του αυ−

τοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση, 9,60 €. Το Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο σταθμευμένο, παραμένει υποχρεωτικά επί 
είκοσι (20) λεπτά της ώρας, για την παραλαβή του επι−
βάτη. Πέραν των είκοσι (20) λεπτών, το κόμιστρο που 
καταβάλλεται για την παραμονή του αυτοκινήτου και 
παραλαβή του επιβάτη, διαμορφώνεται ελεύθερα, με 
κοινή συμφωνία του οδηγού του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και 
του επιβάτη.

β.β. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) 
αποσκευή των επιβατών που έχει βάρος μεγαλύτερο 
από δέκα (10) κιλά 0,35 €.

Γ. Νυχτερινή αποζημίωση
Εφαρμογή τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), από ώρα 

24:00΄ − 5:00΄.

Δ. Πρόσθετα σταθμών:
δ.α. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρο−

μικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων 
και λιμάνια, 0,95 €.

δ.β. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αε−
ροδρόμια,

− Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» : 3,40 €.
− Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  : 2,80 €.
− Λοιπά Αεροδρόμια της Χώρας  : 2,30 €.
δ.γ. Πρόσθετο δικαίωμα ραδιοταξί:
α. Απλή κλήση 1,70 €.
β. Προκαθορισμένος χρόνος (ραντεβού) 3 € έως 7 €.
Ε. Ελάχιστη αποζημίωση για κάθε διαδρομή:
α. Των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38): 2,80 €.
β. Λοιπής χώρας: 3,00 €.
Η υπ’ αριθμ. Α−15352/1383/30.4.2008 (Β΄ 871) απόφασή 

μας καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρού−
σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 24 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)

    Στο ΦΕΚ 2493/Β΄/8.12.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 21944/30626/25.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τη 
συγχώνευση των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Βριλησσίων» (ΔΕΑΒ) και «Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τιστικής Ανάπτυξης Δήμου Βριλησσίων» (ΔΕΠΑΒ) σε 
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Βριλησσίων», διορθώνεται, 
το Άρθρο 8 «Μετοχικό Κεφάλαιο» από το εσφαλμένο: 
«Το μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευμένων επιχειρήσε−
ων αυξάνεται κατά 100.000 €», στο ορθό: «Το μετοχικό 
κεφάλαιο των συγχωνευμένων επιχειρήσεων αυξάνεται 
κατά 1.000.000,00 €» και το Ακροτελεύτιο Άρθρο από το 
εσφαλμένο: «Από τις διατάξεις της παρούσης προκα−
λείται δαπάνη ύψους 100.000,00 € σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Βριλησσίων, οικονομικού έτους 
2009 και τον Κ. Α. 10.7511», στο ορθό: «Από τις διατάξεις 
της παρούσης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.000.000,00 € 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων, 
οικονομικού έτους 2009 και τον Κ.Α. 10.7511».

(Από την Περιφέρεια Αττικής)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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
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