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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ: ΔΠΕΙΣ Δ 1170583 ΕΞ2012
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1027320/
678/ 0006Β/24−2−1998 (B΄ 196) απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρη−
σιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων
στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστι−
κών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού
Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1) Της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄/50),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16
του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλου−
στεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄/285).

2) Της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2362/95 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄ /247), όπως ισχύει.
3) Του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Α΄/128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών» (A΄/6).
5) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
6) Την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιε−
χόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχά−
του εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα” και
“Δικαστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ρικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1064406/1250/0006Β/
28−5−1998 (Β΄/542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιε−
χόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων
“Μητρώου’’, “Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων’’, “Έσοδα – Έξο−
δα’’, “Δικαστικών Ενεργειών’’ και “Ηλεκτρονικό Πρωτόκολ−
λο’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που
χρησιμοποιούν αυτά όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Δ6Γ 1177129 ΕΞ 2011 (Β΄/3325) ομοία «Τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περι−
εχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχά−
του εντύπων στα υποσυστήματα “Εσοδα – Εξοδα” και
“Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφο−
ρικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Δ1156972 ΕΞ 2012 (Β΄/3236) ομοία «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998
(Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος
και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ.
Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Εσοδα – Εξοδα”
και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πλη−
ροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
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8) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−09−2012 (Β΄ 2574)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες
στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, για το 2012 και τα επόμενα έτη,
αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 1027320/
678/0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποι−
ούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υπο−
συστήματα “Έσοδα − Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’
του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φο−
ρολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, με την προσθήκη
περίπτωσης, με Α/Α (13), ονομασία εντύπου «ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ−Α» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α8α».
β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, με την προσθή−
κη περίπτωσης ε), ως εξής: ε) Το ««ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑ−
ΞΗΣ ΤΥΠΟΥ−Α» (Α8α), σε δυο αντίτυπα και εκτυπώνεται
σε απλό χαρτί εκ των οποίων το πρώτο φέρει την
ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΓΙΑ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ». Η αρχειοθέτηση θα γίνεται
κατ’αύξοντα αριθμό και τύπο είσπραξης που προκύπτει
από το σύστημα TAXIS
γ) Αναριθμούμε την περίπτωση ε και στ, σε στ και ζ
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1027320/678/
0006Β/24−2−1998 (Β΄ 196) απόφασή μας, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/2012
Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συ−
στήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, ανα−
θεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγο−
γραφούμενων φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 2912).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπ’όψιν,
1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/ 26.01.2010),
«Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών
προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξερ−
γασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
4. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Μάριο Σαλμά, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/
οικ.78084/25.07.2012 (ΦΕΚ Β΄/2339/2012) απόφαση.
5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35, του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
7. Τις διατάξεις του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Ίδρυση, Ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 19 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).
9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 142/1989 (ΦΕΚ Α΄ 68).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ. 57364/6.6.2012 (ΦΕΚ Β΄
1907) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή αρμοδιοτήτων
τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.».
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012 Υπουργική
απόφαση «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών
αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλή−
ρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
(ΦΕΚ Β΄ 2912)
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012
Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συστή−
ματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση
και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων
φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄2912) τροποποιείται και αντικαθί−
σταται ως εξής:
Άρθρο 3
Καθορισμός Τιμών Αναφοράς και Αποζημίωση
1. Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ορίζεται τιμή ανα−
φοράς (ΤΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, η οποία αποτελεί την τιμή αποζημίωσης
από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ όλων των
προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας. Η ειδική επιτροπή
κατάρτισης του θετικού καταλόγου, αφού κατατάξει
τα φάρμακα όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της
παρούσας απόφασης, υπολογίζει την τιμή αναφοράς
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ανά θεραπευτική κατηγορία χωριστά. Στον υπολογισμό
εντάσσονται όλα τα φάρμακα, οι περιεκτικότητες και
συσκευασίες, που επιλέγονται για να αποζημιώνονται
από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η τιμή αναφο−
ράς ορίζεται με βάση την χαμηλότερη τιμή κόστους
ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) σε κάθε θεραπευτική κα−
τηγορία. Για τον υπολογισμό του ΚΗΘ για κάθε φάρμα−
κο (περιεκτικότητα και συσκευασία) χρησιμοποιείται ο
ακόλουθος μαθηματικός τύπος: KHΘk=ΛTk/AHAk, όπου ΛΤ:
η λιανική τιμή του φαρμάκου k και ΑΗΔ: ο αριθμός ημε−
ρήσιων δόσεων του, που υπολογίζεται ως ΑΗΔk=ΣΠΔk/
ΜΗΔk, όπου ΣΠΔk: συνολική ποσότητα δραστικής και
MHAk: μέση ημερήσια δόση. Η τιμή αναφοράς κάθε
θεραπευτικής κατηγορίας ορίζεται ως το χαμηλότερο
ΚΗΘ ανάμεσα στο σταθμισμένο μέσο ΚΗΘ όλων των
φαρμάκων αναφοράς (υπό ή χωρίς καθεστώς προστασί−
ας) και το σταθμισμένο μέσο ΚΗΘ όλων των γενοσήμων
φαρμάκων της εκάστοτε κατηγορίας και δημοσιεύονται
στον εκάστοτε κατάλογο. Δηλαδή, ΤΑαναφορας κατηγορίας =
Ελάχιστο {Σταθμισμένο Μέσο ΚΗΘφαρμάκων αναφοράς κατηγορί−
, Σταθμισμένο Μέσο ΚΗΘγενοσήμων φαρμάκων κατηγορίας}; όπου
ας
Σταθμισμένο Μέσο ΚΗΘφαρμάκων αναφοράς κατηγορίας=W1*KHΘ1+...+
*KHΘm και Σταθμισμένο Μέσο ΚΗΘγενοσήμων φαρμάκων κα−
Wm
= y1*KHΘ1 +...+yn*ΚΗΘn, m και n είναι ο συνολικός
τηγορίας
αριθμός διαφορετικών μορφών φαρμάκων αναφοράς
και γενοσήμων αντίστοιχα στην εξεταζόμενη κατηγο−
ρία; KHΘm και ΚΗΘη το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας
του συγκεκριμένου φαρμάκου (αναφοράς ή γενοσήμου
αντίστοιχα), μορφής και περιεκτικότητας όπως αυτό
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε δημοσιευμένο κατά−
λογο τιμών; wm και yn το μερίδιο αγοράς σε αξίες (βάσει
τιμών λιανικής) των φαρμάκων αναφοράς και γενοσή−
μων αντίστοιχα στο σύνολο των πωλήσεων σε αξίες
των φαρμάκων αναφοράς και γενοσήμων αντίστοιχα
στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι ως άνω συντελεστές
στάθμισης (wm και yn) υπολογίζονται από τα στοιχεία
της ΗΔΙΚΑ, που αφορούν στο τελευταίο εξάμηνο πριν
την κατάρτιση της λίστας και αντανακλούν το μερίδιο
του εκάστοτε φαρμάκου στο σύνολο της αξίας των
αντίστοιχων φαρμάκων της θεραπευτικής κατηγορί−
ας που εντάσσονται και δημοσιεύονται στον εκάστο−
τε κατάλογο. Δηλαδή, wm = Αξία Φαρμάκου Αναφοράς
(ανά Συσκευασία και Περιεκτικότητασ/Σύνολο Αξίας
Φαρμάκων Αναφοράς Θεραπευτικής Κατηγορίας, και
yn = Αξία Γενοσήμου Φαρμάκου (ανά Συσκευασία και
Περιεκτικότητα)n/Σύνολο Αξίας Γενοσήμων Φαρμάκων
Θεραπευτικής Κατηγορίας.
3. Οι άνω διατάξεις αφορούν όλες τις περιεκτικότητες
και συσκευασίες του κάθε φαρμάκου που αποζημιώνο−
νται. Για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης του
κάθε φαρμάκου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθημα−
τικός τύπος: Τιμή Αποζημίωσης Φαρμάκου = Τιμή Ανα−
φοράς x ΑΗΔ. Εφόσον επιλεγεί φάρμακο με λιανική τιμή
υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης του φαρμάκου,
ο ασθενής καλύπτει το ήμισυ της διαφοράς από την
τιμή αποζημίωσης μέχρι τη λιανική τιμή του φαρμάκου
και ο ασφαλιστικός φορέας το υπόλοιπο. Για φάρμακα
για τα οποία ο ασθενής καλείται να καταβάλει συμμε−
τοχή και όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι ίση ή
χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ο ασθενής θα
καταβάλει μόνο το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετο−
χής του φαρμάκου επί της Λιανικής Τιμής.
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4. Για τα φάρμακα αναφοράς που έχει λήξει η περί−
οδος προστασίας και κυκλοφορούν στην αγορά γενό−
σημα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4052/2012,
του ν. 4093/2012 και της υπουργικής απόφασης ΕΜΠ4,
ΦΕΚ 3057, 18.11.2012, ασφαλιστική τιμή της εκάστοτε
θεραπευτικής κατηγορίας είναι η τιμή που προσδιορίζε−
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Εφόσον επιλεγεί φάρμακο με υψηλότερη λιανική τιμή
από την τιμή αποζημίωσης ισχύουν τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
5. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο
Θετικό Κατάλογο και έχουν ΚΗΘ μικρότερο ή ίσο με 0,3
ευρώ ακόμη και αν έχουν υψηλότερη τιμή από την Τιμή
Αναφοράς, συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνονται
από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην λιανική
τους τιμή, εφόσον οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας κα−
ταβάλουν κανονικά τις επιστροφές που προβλέπει η
κείμενη νομοθεσία.
6. Οι τιμές αποζημίωσης και οι συμμετοχές των ασθε−
νών θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συντα−
γογράφησης, ώστε να τα γνωρίζει ο ιατρός, ο ασθενής
και ο φαρμακοποιός κατά τη συνταγογράφηση και εκτέ−
λεση της συνταγής.
7. Νέα γενόσημα φάρμακα εντάσσονται αυτόματα στο
Θετικό Κατάλογο μετά την έγκριση της τιμής τους. Νέα
γενόσημα φάρμακα των οποίων το φάρμακο αναφοράς
είναι στον αρνητικό κατάλογο, εντάσσονται αυτόματα
στον αρνητικό κατάλογο μετά την έγκριση της τιμής
τους. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στην περίπτωση φαρμάκων που έχουν καταταγεί σε
επίπεδο δραστικής ουσίας (ATC5), σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στις παραγράφους του προηγούμενου άρθρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

F
Αριθμ. 1887/125927
(3)
Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα των γεωργικών
στατιστικών έτους 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συνα−
φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).
β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 141).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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 Α΄ 98).
δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
3. Την υπ’ αριθμ. 85/360/ΕΟΚ απόφαση του Συμβουλίου
της 16ης Ιουλίου 1985 «σχετικά με την αναδιάρθρω−
ση του συστήματος γεωργικών στατιστικών ερευνών
στην Ελλάδα» (EE L 191), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 90/386/ ΕΟΚ (EE L 190) και 92/582/ ΕΟΚ (EE L
394) όμοιες αποφάσεις.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη εις βάρος των πιστώ−
σεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
το οικονομικό έτος 2012, ύψους 48.000 ευρώ.
5. Την υπ’ αριθμ. 24882/105198/1544/ 11−10−2012 (ΑΔΑ:
Β43ΕΒ−6ΦΨ) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη
δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:
1. Για το τρέχον οικονομικό έτος εγκρίνεται η διάθε−
ση χρηματικού ποσού ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων
(48.000) ευρώ σε βάρος των πιστώσεων που έχουν
εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτους
2012, στον Φορέα 29−110 και με ΚΑΕ 5256 «Δαπάνες
Γεωργικών Στατιστικών», με σκοπό τη συνέχιση και βελ−
τίωση του προγράμματος των γεωργικών στατιστικών,
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για την
έρευνα εκτίμησης φυτικής και ζωικής παραγωγής.
2. Η κατανομή των ανωτέρω ποσών ανά Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφε−
ρειακής Ενότητας, ενεργείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων,
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής
και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 17591
(4)
Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα
τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά
μέσω διαδικτύου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας του−
ριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως ισχύει, και ειδι−
κότερα την παράγραφο 5 του άρθρου 4 αυτού, όπως
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 165 του
ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με−
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 82).
2. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄112).
3. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως ισχύει.
4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ
Α΄187), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως ισχύει.

49860γ

6. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
7. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής
που υποβάλλεται από τα τουριστικά γραφεία της
παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976, όπως
ισχύει, τα οποία παρέχουν αποκλειστικά και μόνο
μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του νόμου αυτού, στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000,00 €).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί εγγυήσεων
του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02033561712120008*
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