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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5037207 ΕΞ 2011 (1)
  Χορήγηση άδειας σύστασης επαγγελματικού εργαστη−

ρίου παραγωγής προϊόντων καπνού στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Δήμου Ποταμιάς.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Τρίτου Μέρους − Ειδικοί Φόροι 

Κατανάλωσης − του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» και ειδικότερα:

α) των άρθρων 55, 62, 63 και 64 σχετικά με τους ορι−
σμούς, την παραγωγή, μεταποίηση και κατοχή προϊό−
ντων που υπόκεινται σε Ειδικό φόρο Κατανάλωσης, τη 
σύσταση φορολογικών αποθηκών και την αναγνώριση 
εγκεκριμένου αποθηκευτή και

β) των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 100Α, σχετικά με 
τη σύσταση επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής 
προϊόντων καπνού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. της 28ης Ιου−
λίου 1931 «Περί Κωδικός των νόμων περί τελών χαρτο−
σήμου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/
Α΄/07.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικο−
νομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05.11.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β΄/11−7−2011).

5. Την από 5−4−2011 αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρι−
σμού Παραγωγών Καπνών και Πούρων Ποταμιάς Ελασ−
σόνας.

6. Το υπ’ αριθμ. Δ.Β./Φ.5.20/742/814/18−4−2005 έγγραφο 
της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Λάρισας, με το οποίο ο εν λόγω Συνεταιρισμός έχει 
απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού με τεχνική 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

7. Το γεγονός ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός παράγει 
προϊόντα καπνού κατόπιν ειδικής άδειας εκτός καθε−
στώτος αναστολής του φόρου από το 2004, σε συν−
δυασμό με την υπεύθυνη δήλωση του σχετικά με την 
παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεών του, 
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε την σύσταση επαγγελματικού εργαστηρίου 
παραγωγής προϊόντων καπνού από τον Αγροτικό Συνε−
ταιρισμό Παραγωγών Καπνών Πούρων Δήμου Ποταμιάς 
«Η ΠΟΤΑΜΙΑ», στην περιοχή του Δ.Δ. Δομένικου Δήμου 
Ποταμιάς του Νομού Λάρισας, και τη λειτουργία του υπό 
τον έλεγχο και την εποπτεία του Τελωνείου Λάρισας.

Για τη λειτουργία του εν λόγω εργαστηρίου εφαρμό−
ζονται τα οριζόμενα στο Τρίτο Μέρος του Ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄).

Η παρούσα άδεια ισχύει για τρία έτη και υπόκειται 
σε τέλη χαρτοσήμου πεντακοσίων ενενήντα ευρώ 
(590 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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    Αριθ. 4227 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1214/

16−2−2011/ΦΕΚ 323/01−03−2011/τ.Β΄ κοινής υπουργικής 
απόφασης περί Σύστασης Ταμείου Δανειοδότησης 
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα 36 
και 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

2. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄/252/2002) «περί Σύστα−
σης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 
του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α΄/249/2003), με το άρθρο 9 του 
Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄/259/2004), με το άρθρο 10 του 
Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α΄/33/2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 
του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄/89/2008), με το άρθρο 27 του 
Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α΄/258/2008) και με το άρθρο 22 του 
Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄/122/2009) και ισχύει σήμερα και 
ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.

4. Τον Ν. 3912/ 2011 (ΦΕΚ Α΄/17/17−02−2011), με τον οποίο 
συστήθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙ−
ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΕ» και διακριτικό τίτλο ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία αποτε−
λεί καθολικό διάδοχο της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ.». Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Κεφάλαιο Ε΄) του ιδίου 
ιδρυτικού της νόμου η ΕΤΕΑΝ ΑΕ υποκαθίσταται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 
αυτού.

6. 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 (ΦΕΚ Α΄/98/2005).

7. Του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/02−10−08) περί Ρυθμί−
σεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις και 
ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού, περί ρύθμισης θεμάτων 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

8. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).

9. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/2009) για την Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
κ.λπ.

10. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (ΦΕΚ Α΄/187/1988), όπως μεταγενέστερα τροπο−
ποιήθηκε.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ−
ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

14. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

15. Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την ειδική 
εμπειρία στον τομέα συγχρηματοδοτούμενων χρημα−
τοδοτικών εργαλείων και την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και οργάνωση για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού 
του Ταμείου που συστήνεται με την παρούσα.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη πέραν της προβλεπόμενης στην υπ’ αριθμ. 
1214/16.02.2011 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζου−
με:

Η υπ’ αριθμ.: 1214/16−2−2011 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 323/Β΄/01−03−2011) τροποποιείται και συμπληρώ−
νεται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παρ. 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας με την ενίσχυση της αναπτυ−
ξιακής/επενδυτικής προσπάθειας των επιχειρήσεων, 
βελτιώνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων στη χρη−
ματοδότηση των μέτρων 121, 123Α, 311, 312 και 313Β του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, 
μέσω επένδυσης των κεφαλαίων του Ταμείου, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στα άρθρα 50−52 του Καν. (ΕΚ) 
1974/2006 της Επιτροπής.

Η ωφέλεια που αποκομίζουν οι ανωτέρω δικαιούχοι, 
ιδιαίτερα από τη βελτίωση του κόστους χρηματοδότη−
σης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται και προσμε−
τράται στο επιτρεπόμενο όριο κρατικής ενίσχυσης των 
επενδυτικών σχεδίων. Η ακριβής διαδικασία θα ορίζεται 
στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και σε εγκυκλίους του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.»

2. Το άρθρο 1 παρ. 4, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενίσχυ−
ση των ενεργειών και δράσεων της προηγούμενης πα−
ραγράφου που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 
2007−2013, καταβάλλεται άπαξ από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε 
έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επί ονόματος της ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ, με την περιγραφή ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά, 
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το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων 
(150.000.000,00) ευρώ σε πέντε (5) πληρωμές αντίστοι−
χες των μέτρων του ΠΑΑ 2007−2013, που έχει κατα−
νεμηθεί το συνολικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1».

3. Το άρθρο 1 παρ. 5΄, 1 εδάφιο διαγράφεται.
4. Το άρθρο 2 παρ. 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:
«Για την υλοποίηση της δράσης, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δικαιού−

ται αμοιβή για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 
σε ετήσιο μέσο όρο καθόλη τη διάρκεια της συνδρο−
μής, σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1974/2006 (άρθρο 
51, παρ. 5).

5. Στο άρθρο 2 παρ. 3, η λέξη «τρίμηνο» αντικαθίσταται 
από τη λέξη «έτος και μέχρι την 20η του πρώτου μήνα 
του επόμενου έτους».

6. Το άρθρο 2 παρ. 4, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ διενεργεί ανα−
γνώριση και εκκαθάριση (έγκριση) της πληρωμής του 
κόστους διαχείρισης με έλεγχο των απαραίτητων παρα−
στατικών και δημιουργεί φάκελο πληρωμής, τον οποίο 
διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να πραγματοποιηθεί 
η πληρωμή. Τα απαιτούμενα παραστατικά καθώς και 
το περιεχόμενο του φακέλου πληρωμής ορίζεται με 
εγκύκλιο που εκδίδει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

7. Στο άρθρο 2 παρ. 5, διαγράφεται το λεκτικό «ευρω−
παϊκών οργανισμών όποτε ζητηθούν» και αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο λεκτικό «εθνικών και ενωσιακών ελε−
γκτικών υπηρεσιών όποτε ζητηθούν».

8. Στο άρθρο 3, προστίθεται νέα παράγραφος υπ’ α−
ριθμ. 6 ως εξής: «Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκεί καθήκοντα Ορ−
γανισμού Πληρωμών».

9. Στο άρθρο 3, τελευταία παράγραφος προστίθεται 
το λεκτικό «και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» μετά από το λεκτικό 
«της ΕΥΔ ΠΑΑ».

10. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:

«Άρθρο 4 − 
Διαδικασία καταβολής χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατα−
βάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων όπως αυτή καθορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυ−
κλίους του Οργανισμού Πληρωμών.

Για την πραγματοποίηση της χρηματοδοτικής συνει−
σφοράς και την εκκαθάριση του άρθρου 51 παρ. 6 του 
Καν. (ΕΚ) 1974/2006, η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
διενεργεί αναγνώριση και εκκαθάριση μετά από έλεγχο 
των απαραίτητων παραστατικών, τα οποία διαβιβάζει 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα απαιτούμενα παραστατικά καθώς 
και το περιεχόμενο των φακέλων πληρωμής ορίζονται 
με εγκύκλιο που εκδίδει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

11. Στο άρθρο 5, παρ. 2, προστίθεται το λεκτικό «Για 
τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής, προβλέπεται 
γραμματειακή υποστήριξη από δύο άτομα, ένα από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και ένα από την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ».

Στο άρθρο 5 παρ. 3 ε), προστίθεται το λεκτικό «προς 
την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013» μετά το λεκτικό «Επίσης, ει−
σηγείται».

12. Το άρθρο 7 παρ. 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων 
ή επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει 
τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρμόζονται 
δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές δι−
ατάξεις».

13. Στο άρθρο 8 παρ. 3, αντικαθίσταται η τελευταία 
πρόταση «Το σύνολο των πόρων, εισπράξεων και τόκων 
που θα επιστραφούν στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την ολοκλή−
ρωση των ανωτέρω επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν 
για τη χρηματοδότηση της αγροτικής επιχειρηματικότη−
τας μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και σχετική 
εισήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ».

14. Αντικαθίσταται το λεκτικό «ΤΕΜΠΕ ΑΕ» με το λε−
κτικό «ΕΤΕΑΝ ΑΕ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1214/16.02.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
    Αριθ. 9167 (3)
Τροποποίηση της 146/11−01−2011 υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ 12/Β΄/2011) που αφορά στα καθεστώτα ενισχύ−
σεων του Μέτρου 121: ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013». Μέτρο 121: «ΕΚ−
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/88) «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) «Κώδικας Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/03) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε 
φορά.

1.4. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/10) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει κάθε φορά και 
ειδικότερα τα άρθρα 186 και 283 αυτού.
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1.5. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10)

1.6. Της με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.ΚΕ.
Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002», όπως ισχύ−
ει κάθε φορά.

1.7. Της με αριθ. 282966/09−07−2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.ΚΕ.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8. Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β΄/08) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του 
ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9. Της με αριθ. 9828/21−10−08 απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των 
μέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.10. Της με αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέ−
ρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πρά−
ξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.11. Της με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφοράς της Δημό−
σιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των 
Μέτρων του Π.A.A. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 − 2013 
και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 
4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 
2000 − 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.12. Της με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (724/10 κοινή υπουρ−
γική απόφαση) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων 
του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
τους Ελλάδας 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.

1.13. Της με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υπο−
βολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

1.14. Της με αριθ. 11302/16−11−2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την «Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των 
διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων για 
την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκ−
μεταλλεύσεις».

1.15. Της με αριθ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τις «προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της 
έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

1.16. Της με αριθ. 145/11−1−2011 (ΦΕΚ 6/Β΄/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
τα «κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης 
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις».

1.17. Της με αριθ. 146/11−1−2011, (ΦΕΚ 12/Β΄/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
ένταξη στα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121: 
«Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007− 2013» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι−
κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανό−
νων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους 
κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. 
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των 
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 

12/Β΄/2011) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. πρωτ. 1774/16−3−2011 (ΦΕΚ 454/Β΄/2011), 4115/9−5−
2011 (ΦΕΚ 879/Β΄/2011), 6041/10−6−2011 (ΦΕΚ 1423/Β΄/2011), 
7681/19−7−2011 (ΦΕΚ 1645/Β΄/22−7−2011), 8965/19−8−2011 
(ΦΕΚ 1853/Β΄/22−8−2011) όμοιες αποφάσεις.

3.2. Η Ηλεκτρονική εφαρμογή παρουσιάζει προβλήμα−
τα υπερφόρτωσης εισαγωγής δεδομένων και πρέπει να 
παραμείνει ανοιχτή για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα 
προς εξυπηρέτηση των χρηστών.

3.3. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 
12/Β΄/2011) απόφασή μας που αφορά στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στα «Καθεστώτα 
ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007 − 2013», ως εξής:
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Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 18 της 146/11−1−2011 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 12/Β΄/2011) το οποίο τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 5 της 1774/16−3−2011 υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 454/Β΄/2011), το Άρθρο 1 της 4115/9−5−2011 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 879/Β΄/2011), το Άρθρο 1 της 
6041/10−6−2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1423/Β΄/2011, 
το Άρθρο 5 της 7681/19−7−2011 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1645/Β΄/22−7−2011) και το Άρθρο 1 της 8965/19−8−2011 
(ΦΕΚ 1853/Β΄/22−8−2011).

Αντικαθιστούμε το άρθρο 18 της 146/11−1−2011 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 12/Β΄/2011) το οποίο τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 5 της 1774/16−3−2011 υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 454/Β΄/2011), το Άρθρο 1 της 4115/9−5−2011 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 879/Β΄/2011), το Άρθρο 1 της 
6041/10−6−2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1423/Β΄/2011), 
το Άρθρο 5 της 7681/19−7−2011 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1645/Β΄/22−7−2011) και το Άρθρο 1 της 8965/19−8−2011 
(ΦΕΚ 1853/Β΄/22−8−2011) ως εξής:

«1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό αριθ−
μό αίτησης, από τις 18/2/2011 μέχρι και τις 20/07/2011, 
με την καταχώριση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρ−
μας.

Ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία θεώρησης των 
απογραφικών δελτίων υφιστάμενης κατάστασης των 
εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες η 20η Ιουνίου 2011.

2. Το πρωτότυπο της έντυπης μορφής των αιτήσεων 
ενίσχυσης υποβάλλεται ανάλογα με την κατηγορία του 
υποψηφίου δικαιούχου ως εξής:

• Αγελαδοτρόφοι και Καπνοπαραγωγοί έως 
29/8/2011,

• Υποψήφιοι στις κατηγορίες Λοιποί δικαιούχοι και 
Νέοι Γεωργοί με κατεύθυνση ζωική παραγωγή έως 
5/9/2011,

• Υποψήφιοι στη κατηγορία Νέοι Γεωργοί με κατεύ−
θυνση φυτική παραγωγή έως 12/9/2011,

• Υποψήφιοι στη κατηγορία Λοιποί δικαιούχοι με κα−
τεύθυνση φυτική παραγωγή έως 19/9/2011.

Οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι δεσμευτικές για κάθε 
κατηγορία υποψηφίων και δεν θα γίνονται δεκτές αιτή−
σεις μετά την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία 
κάθε κατηγορίας.

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση στις 
29/8/2011.»

Άρθρο 2 
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 146/11−1−2011 
(ΦΕΚ 12/Β΄/2011) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. πρωτ. 1774/16−3−2011 (ΦΕΚ 454/Β΄/2011), 4115/
9−5−2011 (ΦΕΚ 879/Β΄/2011), 6041/10−6−2011 (ΦΕΚ 1423/
Β΄/2011), 7681/19−7−2011 (ΦΕΚ 1645/Β΄/22−7−2011) και 8965/
9−8−2011 (ΦΕΚ 1853/Β΄/22−8−2011) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

   Αριθ. 9257 (4)
2η Τροποποίηση της 11308/16.11.2010 υπουργικής απόφα−

σης (ΦΕΚ 1964/Β΄/2010) σχετικά με τις λεπτομέρει−
ες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την εν−
θάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/88) «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) «Κώδικας Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3 Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/03) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.4 Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10)

1.5 Της αριθ. 282966/9−07−2007 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.6 Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β΄/08) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του 
ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.7 Της με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγρο−
τική Ανάπτυξης και Τροφίμων (724/10 κοινή υπουργική 
απόφαση) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του 
Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλ−
λεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους 
Ελλάδας 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8 Της με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβο−
λή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9 Της υπ’ αριθμ. 135073/03−02−2011 κοινή υπουργική από−
φαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουρ−
γών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή 
προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1886/Β΄).



30182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

2.1 Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 γ/σ τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωρ−
γικής Πολιτικής όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τους 
σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

2.2 Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά και τους 
σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

2.3 Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποι−
ήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με 
αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ.

Το γεγονός ότι:
3.1 Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 
1964/Β΄/2010) απόφασή μας, που αφορά στις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την εν−
θάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλ−
λεύσεις στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης 
4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) που αφορά στα Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 [εφ εξής 
ΠΑΑ] της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, ως εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος 3 
της αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/2010).

Αντικαθιστούμε την περίπτωση 3.14 του Παραρτήμα−
τος 3 της αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/2010) 
ως εξής:

«3.14 Ηλικία
Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ της 

ημερομηνίας γέννησης και της ημερομηνίας έναρξης 
υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης 
εκδήλωσηςενδιαφέροντος».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ του Παραρτήματος 
3 της αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/2010) το 
οποίο συμπληρώθηκε με το Άρθρο 7 της 1870/17.03.2011 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 462/Β΄/2011).

1. Αντικαθιστούμε το σημείο ε) της παραγράφου 4, 
της περίπτωσης 3.24 του Άρθρου 7 της 1870/17.03.2011 
υπουργκής απόφασης (ΦΕΚ 462/Β΄/2011) ως εξής:

«ε) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γε−
ωργίας».

2. Αντικαθιστούμε την περίπτωση 3.25 του Άρθρου 
7 της 1870/17.03.2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 462/
Β΄/2011) ως εξής:

«Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκ−
μετάλλευσης ατομικής επιχείρησης Νέου Γεωργού.

Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επιχεί−
ρηση Νέου Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο 
Α΄ «Ορισμοί» για να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και 
το τρέχον ημερολογιακό έτος της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος.

2) Τεκμηριώνει με το υποβαλλόμενο επενδυτικό Σχέ−
διο Βελτίωσης ότι κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ. Δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της 
ελάχιστης έντασης εργασίας στις περιπτώσεις επενδυτι−
κών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρμογής σε νεοεισαχθέντα 
κοινοτικά πρότυπα» και «μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις 
που η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήματος 2.

3) Κατέχεται νόμιμα από ατομική επιχείρηση που: 
α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα 

του Νέου Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφά−
λαιο Α΄ «Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο,
δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική δια−

χείριση, εκκαθάριση κ.λπ,
ε) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γε−

ωργίας
στ) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για 

την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ζ) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της 
κοινής υπουργικής απόφασης, και

η) δεν τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή 
δεν έχει παρέλθει τριετία από την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση Μέτρων Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 για τη «θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής» όπως ισχύει 
κάθε φορά».

Άρθρο 3
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 

1964/Β΄/2010) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων που αφορά στις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρ−
ρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύ−
σεις στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης 
4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) που αφορά στα Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 [εφ εξής 
ΠΑΑ] της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. 1870/17.03.2011 (ΦΕΚ 462/Β΄/2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.: 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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