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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 323/4883
    Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι−

αδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργί−
ας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων 
και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη 
των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι−
τών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − 

Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

2. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45). 

3. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
Α΄102) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλ−
λες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 
3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέρωση συστήματος διοί−
κησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και 
άλλες διατάξεις».

5. Της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 
Α΄ 244) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης».

6. Των άρθρων 6, 9, 10 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

7. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
Α΄138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις».

9. Της αριθ. 155511/15−4−2011− σημείο 7 του προοιμί−
ου− (ΦΕΚ B΄ 1308 ) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα 
πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών 
αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.».

10. Της περίπτωσης κθ΄ του άρθρου 14 και της υπο−
περίπτωσης ιζιζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Ν. 721/1977 (Α΄ 298) «Περί εγκρίσεως 
κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, 
ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως η πρώτη 
προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η δεύ−
τερη αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα διαδι−
κασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή την ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

11. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

12. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασ−
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα−
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», και ιδίως τα άρθρα 
2 και 3 αυτού.
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13. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και 
του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

14. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α. 1/18613 (ΦΕΚ Β΄1334) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
«Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα−
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, 
σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63)».

15. Της αριθ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1561) 
κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Ορ−
γάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261) και με την αρ. 
ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7−2−2013 απόφαση Υφυπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ Β΄ 401).

16. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επαγγελματιών και 
επιχειρηματιών στην πρόσβαση σε δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων 
και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, την ποιοτική 
βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης από τη δημό−
σια διοίκηση και την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με 
σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες 
ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρήσεων επαγγελματικής 
χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την κατα−
πολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους. 

Άρθρο 2
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λει−

τουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιο−
κτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους 

1. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Επι−
χείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευα−
σμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρω−
κτικών σε κατοικημένους χώρους υποβάλλονται στην 
οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο 
Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού 
ΕΚΕ (EUGO−ΕΡΜΗΣ) τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την 
οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Επι−

χείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευ−
ασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και δηλώνεται η 
συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις που παρατίθε−
νται στο Παράρτημα (Μέρος Β΄) της παρούσας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους 
Β΄ του Παραρτήματος. 

Υπόδειγμα της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης κα−
θώς και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 
Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευ−
ασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα (Μέρος Α΄ και Β΄), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

β) Παράβολο ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(350.00 €) υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την αρχι−
κή γνωστοποίηση και εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ 
(175 €) για συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ 
αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κα−
τάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται 
από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS−EUGO).

Η Επιχείρηση δύναται να εφαρμόζει καταπολεμή−
σεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους 
μόνο υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα που 
έχει συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε συμπληρωματική 
γνωστοποίηση.

Συμπληρωματική γνωστοποίηση θα πρέπει να υπο−
βάλλει ο ενδιαφερόμενος:

1. Πέντε έτη από τη λήξη της αρχικής γνωστοποίησης
2. Για κάθε τροποποίηση των στοιχείων της γνωστο−

ποίησης, συμπεριλαμβανομένων της προσθήκης νέου ή 
της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα. 

Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των υπεύθυνων 
επιστημόνων της, η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποι−
ήσει την προσθήκη νέου υπεύθυνου επιστήμονα στο 
προσωπικό της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημε−
ρών από την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου 
επιστήμονα. Εάν παρέλθει το διάστημα των δέκα πέντε 
(15) εργάσιμων ημερών η Επιχείρηση οφείλει να προβεί 
εκ νέου σε αρχική γνωστοποίηση.

Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό 
πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο 
ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλλει ηλεκτρο−
νικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή άλλου 
εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 
αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατο−
μικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φο−
ρέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστο−
ποιών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περι−
φέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλ−
λει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας 
διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι 
ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο 
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ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλλει ηλεκτρονι−
κά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς, ή 
προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. 

Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστο−
ποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής με 
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και του παράβο−
λου καταθέτει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ, που 
λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά: i) πιστο−
ποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί 
μη πτώχευσης της εταιρείας ii) βεβαίωση της αρμόδιας 
για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της 
νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

2. Η οικεία Περιφέρεια, ή το ΚΕΠ, που λειτουργεί ως 
ΕΚΕ, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γνωστο−
ποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφε−
ρόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης 
και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης 
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμη−
ση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 
Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματε−
πωνύμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της 
εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος αυτής αν υφίσταται, 
καθώς και το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου 
της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομέ−
νου, η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και 
το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα. 

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση 
επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με 
σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους. Η Περιφέρεια οφείλει να μη 
ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέ−
ον της υπεύθυνης δήλωσης και του παραβόλου για τις 
δραστηριότητες του άρθρου 1.

3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποί−
ησης ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελμα−
τικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την κα−
ταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), καθώς 
και στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ), η οποία διατηρεί στην ιστοσελίδα της λίστα 
από την καταχώρηση, στην οποία τεκμαίρεται η νόμιμη 
λειτουργία των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης 
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Οι 
ΔΑΟΚ προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό 
έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 
συνόλου των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης 
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, που 
ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα. 
Πέραν αυτών των δειγματοληπτικών ελέγχων από τις 
οικείες ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παρα−
γωγής του ΥΠΑΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους 

ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων.

4. Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό, ή 
τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία 
δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας μιας 
Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευ−
ασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, η υπηρεσία που 
διενήργησε τον έλεγχο και διαπίστωσε την παράβαση, 
ενημερώνει σχετικά την άλλη υπηρεσία της προηγού−
μενης παραγράφου.

Άρθρο 3
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση παροχής υπηρεσι−
ών επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων 
με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 
αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης δημοσίων φορέων.

1. Για τη γνωστοποίηση παροχής υπηρεσιών επαγγελ−
ματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών αποκλειστικά σε 
χώρους ευθύνης του συγκεκριμένου δημόσιου φορέα 
υποβάλλεται στην ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας, το 
εξής:

Απόφαση αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα για 
την ανάθεση του έργου της επαγγελματικής χρήσης 
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμη−
ση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, 
αποκλειστικά για τους χώρους ευθύνης του συγκεκρι−
μένου δημόσιου φορέα, σε μόνιμους ή αορίστου χρόνου 
υπάλληλους του φορέα

2. Η ΔΑΟΚ, μετά από τον έλεγχο των στοιχείων, ενη−
μερώνει την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ, για να συμπεριλάβει το όνομα του δημόσι−
ου φορέα και των οριζόμενων υπεύθυνων επιστημόνων 
στη λίστα με τις επιχειρήσεις επαγγελματικής χρήσης 
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση 
εντόμων και τρωκτικών, με την ανάλογη επισήμανση ότι 
αφορά αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης του φορέα.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Όσες αναγγελίες έναρξης έχουν κατατεθεί στην Δ/
νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ μέχρι 
τη δημοσίευση της παρούσας, αναρτώνται στη λίστα 
με τις επιχειρήσεις επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και η Δ/νση Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ είναι υπεύ−
θυνη για τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων 
και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, όπως αυτός 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της παρούσας. Η Δ/νση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ μεριμνά 
και για την μετάπτωση της προϋπάρχουσας στην ιστο−
σελίδα της, λίστας των επιχειρήσεων καταπολέμησης 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, οι 
οποίες έχουν προβεί σε αναγγελία έναρξης σύμφωνα 
με τον Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 
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Άρθρο 5

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
αριθμ. 155511/15−4−2011 (ΦΕΚ 1308 Β΄/16.06.2011) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης 

και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.», 
ως προς τα οριζόμενα σε αυτήν για την «άδεια κατα−
πολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους» (άρθρο 1 περίπτωση ια), καθώς και το επισυ−
ναπτόμενο στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση 
ειδικό έντυπο Αίτησης−Υπεύθυνης δήλωσης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ  
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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.: 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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001632201150012*
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