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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 557/108711
Επιστροφή στους δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το Κράτος Μέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10%, στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων που προέρχονται
από εισφορές στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης
Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του
ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο
24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του
ν. 314/03 (Α΄135), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3697/2008 (Α΄ 194) “Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και 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), όπως ισχύουν και της περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
6. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) “Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών”, όπως τροποποιήθηκε με
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τις όμοιες των άρθρων 86-88 του ν. 4549/2018 (Α’105)
“Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων –
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις”.
8. Την με αριθμ. 37127/2019 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα «Έναρξη ισχύος των διατάξεων
των άρθρων 86-88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) που αφορούν στην τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων
46 και 47 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» και την με αριθμ. 340/2019
(Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».
9. Τον Κανονισμό 2267/2000 (L259/29) της Επιτροπής
για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1999/2000,
των ποσών των συνεισφορών στην παραγωγή, καθώς
και του συντελεστή υπολογισμού της συμπληρωματικής
εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης.
10. Τον Κανονισμό 1260/2001 (L178/1) του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα
της ζάχαρης.
11. Τον Κανονισμό 1993/2001 (L271/15) της Επιτροπής
για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2000/01,
των ποσών των συνεισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης.
12. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 1994 “για το σύστημα των
ιδίων πόρων των Ε.Κ.” (84/728/εκ, ΕΥΡΑΤΟΜ) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού
1150/2000 της 22ας Μαΐου 2000 “για την εφαρμογή της
απόφασης 94/728/ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ για το σύστημα των
ιδίων πόρων των Κοινοτήτων” (L 130/1) και τις όμοιες
του άρθρου 10 της απόφασης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 2014 “για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης” (2014/335/ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ).
13. Τον Κανονισμό 264/2018 του Συμβουλίου για
τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1999/2000,
των ποσών των εισφορών στην παραγωγή, καθώς και
του συντελεστή υπολογισμού της συμπληρωματικής
εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης, και για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2000/2001, των ποσών
των εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης
(L251/1).
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14. Το με αρ. ΕΠ 52/4.9.2018 αίτημα της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για καταβολή του παρακρατηθέντος από το κράτος ποσού ως έξοδα είσπραξης στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων
που προέρχονται από εισφορές στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και
2000/2001, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καν (Ε.Ε.)
264/2018.
15. Το από 15.02.2019 αίτημα της εταιρείας «Tate & Lyle
Greece AE» για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών σχετικά με εισφορές στην παραγωγή στον
τομέα της ζάχαρης σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 264/2018
του Συμβουλίου.
16. Την υπ’ αρίθμ. 1711/100394/16-7-2018 υπουργική
απόφαση “Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό
διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με την επιστροφή εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 2018/264 του Συμβουλίου”
(Β΄ 3396).
17. Την υπ’ αριθμ. 1684/145923/19-6-2019 υπουργική απόφαση “Τροποποίηση-Συμπλήρωση της 1711/
100394/16-7-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3396/
Β΄/10-8-2018) «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με την
επιστροφή εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της
ζάχαρης σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 2018/264 του Συμβουλίου" (Β΄ 2528).
18. Την υπ’ αριθμ. 84392/31-10-2019 εισήγηση του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 109.017,04 ευρώ, που συνιστά το σύνολο
των εξόδων είσπραξης που θα πρέπει να επιστραφούν
στους παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων για την εν θέματι
αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν
σε νόμιμους αναλογούντες τόκους υπερημερίας.
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
επιστροφής στους δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το κράτος μέλος ως έξοδα είσπραξηςσε
ποσοστό 10%, στο πλαίσιο απόδοσης στην Ε.Ε. των ιδίων πόρων που προέρχονται από εισφορές στον τομέα
της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και
2000/2001 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καν (ΕΕ)
264/2018 του Συμβουλίου και της παρ. 3 του άρθρου
2 της απόφασης του Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου
1994 «για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ε.Κ.»(94/728/
ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
10 του Κανονισμού 1150/2000 της 22ας Μαΐου 2000
«για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων»
(L 130/1) και τις όμοιες του άρθρου 10 της απόφασης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 «για το σύστημα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκής Ένωσης »(2014/335/
EE, EΥΡΑΤΟΜ)
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Άρθρο 2
Διαδικασία επιστροφής των παρακρατηθέντων
από το κράτος μέλος εξόδων είσπραξης στο
πλαίσιο απόδοσης προς την Ε.Ε. των εισφορών
στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001.
1. Η επιστροφή του συνολικού ποσού των εξόδων
είσπραξης του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης θα
πραγματοποιηθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πίστωση του «Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» (ΕΛΕΓΕΠ), αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), όπως ισχύουν.
2. Στη συνέχεια η αναγνώριση και εκκαθάριση των
ποσών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που πρέπει να
επιστραφούν στους παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης θα λάβει χώρα από την αρμόδια Δ/νση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η έκδοση της εντολής πληρωμής και η αποστολή
αυτής στο τραπεζικό ίδρυμα διενεργείται από τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Οι παραγωγοί ζάχαρης οφείλουν να καταβάλλουν
το αναλογούν ποσό στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των καλλιεργητών/πωλητών ζαχαροτεύτλων.
5. Σε περίπτωση που υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο μετά
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στον λογαριασμό του Ε.Δ στην ΤτΕ
αριθμ. 200548 «Λοιπά έσοδα Τακτικού Π/Υ» (ΙΒΑΝ: GR
9001000230000000000200548, BIC: BNGRGRAA).
Άρθρο 3
Επιστροφή των παρακρατηθέντων
από το κράτος μέλος εξόδων είσπραξης
Α) Παραγωγοί ζάχαρης
1. Για την χορήγηση των παρακρατηθέντων από το
κράτος μέλος εξόδων είσπραξης οι παραγωγοί ζάχαρης
υποβάλλουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής
Παρεμβάσεων το αργότερο έως ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης των παρακρατηθέντων από τον
Κρατικό Π/Υ/ εξόδων είσπραξης (Υπόδειγμα 1α).
β) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη
(Υπόδειγμα 2α).
γ) Αντίγραφα έντυπα απόδοσης των ποσών εισφοράς
προς την εφορία για τις περιόδους εμπορίας για τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής.
δ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
2. Η χορήγηση της παρακρατηθείσας από τον Κρατικό
Π/Υ/ εισφοράς διενεργείται το αργότερο έως ένα μήνα
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
3. Οι παραγωγοί ζάχαρης, μετά την ολοκλήρωση καταβολής των παρακρατηθέντων από το κράτος μέλος
εξόδων είσπραξης στους ατομικούς Τραπεζικούς λογαριασμούς των καλλιεργητών πωλητών ζαχαρότευτλων,
αποστέλλουν - εντός 15 (δέκα πέντε εργάσιμων ημερών)
στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα
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Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων καλλιεργητών/πωλητών
τεύτλων ανά έτος (Υπόδειγμα 3) που παρέδωσαν πρώτη
ύλη για την παραγωγή ζάχαρης καθώς και το/τα extrait
της/των τράπεζας/ων για τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου κανονικότητας πληρωμών.
4. Στις περιπτώσεις που κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώνεται η μη τήρηση της διαδικασίας των προθεσμιών του άρθρου 2 και του άρθρου 3 - παρ. 3 της
παρούσης απόφασης, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα αναζητηθεί από τους παραγωγούς ζάχαρης ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, το μη εμπρόθεσμα αποδοθέν ποσό στους πωλητές ζαχαρότευτλων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του
ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κάθε φορά.
Β) Παραγωγοί ισογλυκόζης
1. Για την χορήγηση των παρακρατηθέντων από το
κράτος μέλος εξόδων είσπραξης οι παραγωγοί ισογλυκόζης υποβάλλουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και
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Εφαρμογής Παρεμβάσεων το αργότερο έως ένα μήνα
από τη δημοσίευση της παρούσας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης των παρακρατηθέντων από τον
Κρατικό Π/Υ/ εξόδων είσπραξης (Υπόδειγμα 1β).
β) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη
(Υπόδειγμα 2β).
γ) Αντίγραφα έντυπα απόδοσης των ποσών εισφοράς
προς την εφορία για τις περιόδους εμπορίας για τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής.
δ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
2. Η χορήγηση της παρακρατηθείσας από τον Κρατικό Π/Υ/ εισφοράς διενεργείται το αργότερο έως ένα
μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Τα συνημμένα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1A

ǹǿȉǾȈǾ

ȆȇȅȈ ȅȆǼȀǼȆǼ
ǻ/ȃȈǾ ǹȂǼȈȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ & ǹīȅȇǹȈ
ȉȂǾȂǹ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ǹīȅȇǹȈ & ǼĭǹȇȂȅīǾȈ
ȆǹȇǼȂǺǹȈǼȍȃ
ǻȅȂȅȀȅȊ 5
10445 ǹĬǾȃǹ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉǹ.............................. ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝĮȢ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ İȞȓıȤȣıȘ ȪȥȠȣȢ
............................................................................ …………………..€ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȠĳȒ

ĲȦȞ

......................................................................... ʌĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲȦȞ İȟȩįȦȞ İȓıʌȡĮȟȘȢ (10%) ıĲȘȞ
ȉǾȁ. ………………………………………… ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȗȐȤĮȡȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
FAX ………………………………………….. ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȠȣ ȀĮȞ (ǼȀ) 264/2018 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.
ǹĭȂ.................................................................
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ ȅȆǼȀǼȆǼ
...........................................................................
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
...........................................................................
ȉȇǹȆǼǽǹ- ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ
...........................................................................
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ
...........................................................................
ȅ ǹǿȉȍȃ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ,ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȘıȓȠȣ
ĲȘȢ ȊʌȠȖȡĮĳȒȢ, ȈĳȡĮȖȓįĮ)
ĬǼȂǹ: «ǼʌȚıĲȡȠĳȒ İȚıĳȠȡȫȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȗȐȤĮȡȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼȀ)
264/2018 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ»

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:.......................................
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1Ǻ

ǹǿȉǾȈǾ

ȆȇȅȈ ȅȆǼȀǼȆǼ
ǻ/ȃȈǾ ǹȂǼȈȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ & ǹīȅȇǹȈ
ȉȂǾȂǹ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ǹīȅȇǹȈ &
ǼĭǹȇȂȅīǾȈ ȆǹȇǼȂǺǹȈǼȍȃ
ǻȅȂȅȀȅȊ 5
10445 ǹĬǾȃǹ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉǹ.............................. ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝĮȢ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ İȞȓıȤȣıȘ ȪȥȠȣȢ
........................................................................... …………………..€ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȠĳȒ
.......................................................................... ĲȦȞ ʌĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲȦȞ İȟȩįȦȞ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȉǾȁ. ………………………………………… (10%)

ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ
FAX ………………………………………….. ȗȐȤĮȡȘȢ/ȚıȠȖȜȣțȩȗȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼȀ)
264/2018 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.
ǹĭȂ.................................................................
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ ȅȆǼȀǼȆǼ
...........................................................................
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
...........................................................................
ȉȇǹȆǼǽǹ- ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ
...........................................................................
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ
...........................................................................
ȅ ǹǿȉȍȃ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ,ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ
ȖȞȘıȓȠȣ
ĲȘȢ ȊʌȠȖȡĮĳȒȢ, ȈĳȡĮȖȓįĮ)

ĬǼȂǹ: «ǼʌȚıĲȡȠĳȒ İȚıĳȠȡȫȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȗȐȤĮȡȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ (ǼȀ)
264/2018 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ»

19271

ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ
ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 2267/2000
ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ
ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 264/2018
ǻȚĮĳȠȡȐ
ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲȦȞ
İȟȩįȦȞ İȓıʌȡĮȟȘȢ

ȈȣȞİȚıĳȠȡȐȢ

ǻȚĮĳȠȡȐ
ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮȢ

ȈȪȞȠȜȠ (100%)

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
264/2018

ȈȪȞȠȜȠ (100%)

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ
ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ –
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
2267/2000







ǽȐȤĮȡȘ Ǻ ıȣȞĲ.: ……….

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ ıȣȞĲ.: ……….

ȊȆȅīȇǹĭǾ & Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ ǽǹȋǹȇǾȈ

ȉȅȆȅȈ & ǾȂǼȇȅȂǾȃǴǹ.............................................

(ȕ)-(ȕǯ)

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:………

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:………
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;ɲͿͲ;ɲʚͿ

(ȕǯ)

2

1

ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 264/2018

(1-2)

ȆȡȩıșİĲȘ
ıȣȞİȚıĳȠȡȐ ıȣȞĲ.: ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
…………

ȈȣȞȠȜȚțȒ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ

;ɲʚͿ

4

2

ȆȡȩıșİĲȘ
ıȣȞİȚıĳȠȡȐ ıȣȞĲ.:
…………

(ȕ)

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ
ıȣȞĲ.: ………

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ
ıȣȞĲ.: …………

2000/2001

ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 1993/2001

3

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:……….

1

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:……….

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ
ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ –
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
1993/2001

ǹȇ. ȂǾȉȇ. ǻǿȀ...............................................................................

ȉȇǹȆǼǽǹ-ȊȆȅȀǹȉ.:.......................................................................

ǹȇ. ȁȅī/ȈȂȅȊ:.....................................................................

;ɲͿ

;ϭнϮͿʹ;ϯнϰͿ

ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

1999/2000

ǹȇ. ȂǾȉȇȍȅȊ
ȅȆǼȀǼȆǼ:......................................................
ǹĭȂ:...........................................................................................

ǻ/ȃȈǾ ǹȂǼȈȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ & ǹīȅȇǹȈ)

ȉȂǾȂǹ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ǹīȅȇǹȈ &
ǼĭǹȇȂȅīǾȈ ȆǹȇǼȂǺǹȈǼȍȃ

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ:............................................................................

ȅȆǼȀǼȆǼ

ƶƲƱƦƧƫƥƮƣǂ
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǼȃȉȍȃ ǼȄȅǻȍȃ ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ
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ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ
ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 2267/2000
ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ
ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 264/2018
ǻȚĮĳȠȡȐ
ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲȦȞ
İȟȩįȦȞ İȓıʌȡĮȟȘȢ

ȈȣȞİȚıĳȠȡȐȢ

ǻȚĮĳȠȡȐ
ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮȢ

ȈȪȞȠȜȠ (100%)

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
264/2018

ȈȪȞȠȜȠ (100%)

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ
ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ –
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
2267/2000

2

1

;ɲͿͲ;ɲʚͿ

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:………

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:………

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ ıȣȞĲ.: ……….

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ ıȣȞĲ.: ……….
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ȊȆȅīȇǹĭǾ & Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ ǽǹȋǹȇǾȈ

ȉȅȆȅȈ & ǾȂǼȇȅȂǾȃǴǹ.............................................

(ȕ)-(ȕǯ)

(ȕǯ)

ȈȣȞȠȜȚțȒ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ

ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 264/2018

(1-2)

ȆȡȩıșİĲȘ
ıȣȞİȚıĳȠȡȐ ıȣȞĲ.: ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
…………

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ
ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ –
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
1993/2001

;ɲʚͿ

4

2

ȆȡȩıșİĲȘ
ıȣȞİȚıĳȠȡȐ ıȣȞĲ.:
…………

(ȕ)

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ
ıȣȞĲ.: ………

ǽȐȤĮȡȘ Ǻ
ıȣȞĲ.: …………

ȆĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲĮ ȑȟȠįĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ
ȀĮȞ. 1993/2001

3

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:……….

1

ǽȐȤĮȡȘ ǹ+Ǻ ıȣȞĲ.
:……….

2000/2001

ǹȇ. ȂǾȉȇ. ǻǿȀ...............................................................................

ȉȇǹȆǼǽǹ-ȊȆȅȀǹȉ.:.......................................................................

ǹȇ. ȁȅī/ȈȂȅȊ:.....................................................................

;ɲͿ

;ϭнϮͿʹ;ϯнϰͿ

ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

ȈȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

1999/2000

ǹȇ. ȂǾȉȇȍȅȊ
ȅȆǼȀǼȆǼ:......................................................
ǹĭȂ:...........................................................................................

ǻ/ȃȈǾ ǹȂǼȈȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ & ǹīȅȇǹȈ)

ȉȂǾȂǹ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ǹīȅȇǹȈ &
ǼĭǹȇȂȅīǾȈ ȆǹȇǼȂǺǹȈǼȍȃ

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ:............................................................................

ȅȆǼȀǼȆǼ


ƶƲƱƦƧƫƥƮƣǃ
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǼȃȉȍȃ ǼȄȅǻȍȃ ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ǼȆǿȈȉȇȅĭǾ ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǼȃȉȍȃ ǼȄȅǻȍȃ ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ ȈȉǾȃ ȆǹȇǹīȍīǾ ǽǹȋǹȇǾȈ ǹȃǹ
ȉǼȊȉȁȅȀǹȁȁǿǼȇīǾȉǾ
ȆǼȇǿȅǻȅȈ ……………………
ǼȆǿȈȉȇǹĭǼȃȉǹ
ȆȅǿȅȉǿȀȅȈ
ȆǹȇǹǻȅĬǼǿȈǹ
ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǼ
ȉǿȉȁȅȈ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ȃȉǹ ǼȄȅǻǹ
ǹ/ǹ
ǹĭȂ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ
ȆȇȍȉǾȈ
ǽǹȋǹȉǼȊȉȁȍȃ
ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ
ȊȁǾȈ
(tn)
(Φ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ȉȅȆȅȈ & ǾȂǼȇȅȂǾȃǴǹ.............................................
ȊȆȅīȇǹĭǾ & Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ ǽǹȋǹȇǾȈ
*ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ 3 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȀĮȞ (ǼȀ) 1360/2013

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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