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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59099/Β.2090
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ
2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τι−
νών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδο−
τικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα»,
γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.
Α΄/26−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισμα−
τικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και
άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11−
1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».
2. Την αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−
9−2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών.
3.Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών
συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 3 της αριθ. 45955/Β.2161/17−9−
2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής:
Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31−12−2010 θα κα−
ταβληθεί στις 31−12−2011 με αντίστοιχη επιμήκυνση της
συνολικής διάρκειας του δανείου καθώς και της διάρ−
κειας επιδότησης επιτοκίου.
Για τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές
επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υπαχθεί στην αριθ. 45955/
Β.2161/17−9−2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις
της παρούσας, τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων
προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι της 31−3−2011.
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75,
όπως ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009
(ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 59103/Β.2091
(2)
Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά ή πα−
ραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοι−
νικής περιόδου 2010−2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τι−
νών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδο−
τικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ,
γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.
Α΄/28−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισμα−
τικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και
άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11−
1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».
2. Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών
συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα χο−
ρηγηθούν άπαξ από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής
στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρή−
σεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής
παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010 −2011.
Άρθρο 2
Ως επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο των εντόκων γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης
διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της
περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 30% πλέον
εισφοράς του ν. 128/75, όπως ισχύει και θα επιδοτείται
κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/75, για όλη τη
διάρκεια του δανείου.
Άρθρο 3
Η διάρκεια των ανωτέρω δανείων θα είναι μέχρι της
31−12−2013. Τα δάνεια αυτά θα εξοφλούνται με ισόποσες
ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα δόση
την 30−12−2011 και τελευταία την 31−12−2013.
Άρθρο 4
Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2322/1995 όπως ισχύει.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζεται
η 31−3−2011.
Άρθρο 5
Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων από όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα δεν θα υπερβαίνει συνολικά σε κάθε
περίπτωση τα 15 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων
για τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις δεν

θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα
250.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ για τις ιδιωτικές οι−
νοποιητικές επιχειρήσεις το σύνολο των χορηγούμενων
δανείων δεν θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με ανώτατο
όριο τα 25.000 ανά επιχείρηση.
Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75,
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 59846/Β.2461
(3)
Ρύθμιση οφειλών πτηνο−κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα»,
γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.
Α΄/28−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισμα−
τικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και
άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11−
1995) «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».
2. Την αριθ. 50824/Β.2362/21−11−2007 (ΦΕΚ 2310/τ. Β΄/5−
12−2007) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθ. 978/10−3−2010 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
4. Το με αριθ.187/26−4−2010 έγγραφο του Συνδέσμου
Ελληνικής Κτηνοτροφίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρέχεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να
ρυθμίζουν τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την αριθ.
50824/Β.2362/21−11−2007 (ΦΕΚ 2310/τ. Β΄/5−12−2007) Από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στους αιγοπροβατοτρόφους,
βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προ−
σώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, με ημερομηνία
ρύθμισης την 31−12−2010.
Άρθρο 2
Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε έξι έτη και θα
εξοφληθεί σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώ−
τη δόση καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την
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Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.2322/1995 όπως ισχύει.
Τίθεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέχρι
31−3−2011.

του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 2841/10.11.2010 εισήγηση του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. Το άρθρο 7 του Ν. 3872 /2010 «Εκτέλεση περιηγη−
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ
148/3.9.2010).
7. Την υπ’ αριθμ. C(2010) 9453/21.12.2010 έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζουμε:
1) Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για
τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄/9−
12−2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.6.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

31.12.2016. Οι τόκοι του δανείου θα επιδοτούνται κατά
50% από το λογαριασμό του ν. 128/75. Ο εκτοκισμός και
η καταβολή των τόκων θα γίνεται σε ετήσιες δόσεις και
η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται εφόσον οι δανει−
οδοτούμενοι θα καταβάλουν το τμήμα των τόκων που
τους αναλογεί και οι οφειλές τους θα είναι ενήμερες.
Ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών του δανείου ορί−
ζεται το ισχύον για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτόκιο για
την ίδια κατηγορία δανείων.
Το ποσοστό της επιδότησης του επιτοκίου θα στρογ−
γυλοποιείται στο πλησιέστερο τέταρτο της μονάδας.
Άρθρο 3

Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75,
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 59181/Β.2585
(4)
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό−
τητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με
το Ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄)
και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).
2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ
250Α΄/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ
63Α΄/3.5.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005
(5)
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοι−
χείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή
τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθει−
ας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του
ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/16.06.1989),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄
154/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ.
54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006) σε συνδυασμό με το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−

30554

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.04.2010).
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214/07.10.2009) και το π.δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.46098/25.10.2010 Απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.2010).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ275/30.09.2010 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ Β΄ 1595/01.10.2010)
6. Το άρθρο 34 του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γε−
ωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροπο−
ποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές
διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010)
7. Την υπουργική απόφαση Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/
06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»
(ΦΕΚ Β΄ 1403/ 6.9.2010)
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται
εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπονται στις διατάξεις της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τι−
μολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.10) και διαβιβάζονται στους
Διαχειριστές του Δικτύου, για έλεγχο πληρότητας των
προϋποθέσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ., σε συνεργασία με
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών και τον Οργανισμό Απασχόλη−
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Κ.Ο.Τ.
οφείλουν να υποβάλλουν:
α. Στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας
β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο
όνομά τους ή της /του συζύγου, που εκδόθηκε μετά
τις 27.9.2010.
γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και τον
αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους.
2. Ένα (1) μήνα το αργότερο μετά την υποβολή των αι−
τήσεων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρ−
θρο 3 της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.10),
και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση εντός του
αναγκαίου χρόνου, ώστε να μπορούν να εντάσσονται
στο Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δικαιούχοι
που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με την
παραπάνω Υ.Α., διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές
του Δικτύου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για διασταύ−
ρωση και επιβεβαίωση, τα στοιχεία που σχετίζονται με
τις προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες δικαιούχων
του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

Ειδικότερα, διασταυρώνονται στοιχεία που αφορούν
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανάλογα με την κατη−
γορία δικαιούχων, καθώς και στοιχεία που αφορούν την
αναπηρία για την κατηγορία Δ΄ (άτομα με αναπηρία).
Ειδικά για την κατηγορία Γ΄ (μακροχρόνια άνεργοι) διαβι−
βάζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές εντός της προ−
θεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
για διασταύρωση στοιχεία στον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σχετικά με το χρονικό διά−
στημα κατά το οποίο είναι άνεργοι οι αιτούντες.
3. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από τους αρμόδιους
Διαχειριστές και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρη−
ση εντός του αναγκαίου χρόνου, ώστε να μπορούν να
εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους οι
δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφω−
να με το άρθρο 3 της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/06.09.10), οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 (ΟΑΕΔ και Γενική Γραμματεία Πληρο−
φοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών)
αποστέλλουν στους αρμόδιους Διαχειριστές κατάλογο
με τους δικαιούχους, βάσει των στοιχείων που έχουν
επιβεβαιωθεί από το αρχείο τους.
Ειδικά για την κατηγορία Γ΄ (μακροχρόνια άνεργοι)
τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΟΑΕΔ στους
αρμόδιους Διαχειριστές, διαβιβάζονται στην συνέχεια
από αυτούς εντός δεκαπέντε (15) ημερών και σε κάθε
περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορούν να
εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους οι
δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφω−
να με το άρθρο 3 της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/06.09.10), στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων για τη διασταύρωση των λοιπών στοιχείων
που απαιτούνται για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ., σύμφωνα
με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2. Η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλει
κατάλογο με τους δικαιούχους μακροχρόνια άνεργους
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και σε κάθε
περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορούν να
εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. μέχρι την 1η Ιανουαρίου κάθε
έτους, οι δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αί−
τηση σύμφωνα με την παραπάνω υ.α., βάσει και των
στοιχείων που επιβεβαιώνονται από το αρχείο Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας που
τηρείται από αυτήν.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 9511
(6)
Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της αριθ. 7730/
αρ. απ. 727/13.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1935Β΄/14−12−10), για το Καθεστώς Ενισχύσεων
του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρω−
ση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς»
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007 – 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 199), με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση
της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και
τις διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ 223/Α΄/01) «περί εθνικού
συστήματος προστασίας της αγροτικής δραστηριότη−
τας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργού Γεωργίας».
2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 992/79
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
3. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα του
άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α.
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας» όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο
10§22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α΄/31−3−2010).
4. 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 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
5. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό
2876/7−10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β΄/2009).
6. Το Π.Δ. 189/5−11−2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7−9−2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
9. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
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10. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το
1−9−2002».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/23ης Δεκεμβρίου 2003) «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 Πυροσβε−
στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δια−
τάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Την υπ’ αριθμ. 271726/6−9−2010 (ΦΕΚ 1400/τ. Β΄/06−
09−2010) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν
με «Εντολή Υπουργού».
13. Της με αριθ. 9828/21−10−08 Απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκχώρησης αρ−
μοδιοτήτων 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.
14. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & 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/Α΄/2007).
15. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013,
όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά και την αριθμ.
Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της επιτροπής Ε.Κ. για
την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013.
16. Την υπουργική απόφαση 8932/22−9−2008 με την
οποία θεσπίστηκε Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007 – 2013.
17. Την αριθ. πρωτ. 7730/αρ. απ. 727/13.12.2010 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1935/τ. Β΄/14.12.2010) για την
εκτέλεση της οποίας απαιτείται ο καθορισμός λεπτο−
μερειών εφαρμογής.
18. Ότι η στήριξη του παρόντος καθεστώτος προβλέ−
πεται στο Μέτρο με κωδικό 144 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) περιόδου 2007 – 2013,
δυνάμει των άρθρων 20 § δ (ιιι) και 36α του Καν. (ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής, την περίοδο 2007−2013, έχει ήδη
αναληφθεί νομική δέσμευση ύψους 219.837.135 € μέσω
της κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010. Η δέσμευση
αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, ΣΑ082 8, αποφασίζει:
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος
ενίσχυσης του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό ανα−
διάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης
αγοράς» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 ορίζουμε τα ακό−
λουθα:
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Άρθρο 1
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων.

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 727/2010, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμό−
τητας που αναφέρονται στα σημεία α) έως ζ) διενεργεί−
ται αυτόματα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβο−
λής του Αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης.
2. Η ανάληψη της υποχρέωσης τήρησης των δεσμεύ−
σεων του άρθρου 7, που προβλέπεται στο σημείο η),
πραγματοποιείται με την υπογραφή της Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν. 1599/1986 η οποία εμπεριέχεται στο
Επιχειρηματικό Σχέδιο – Αίτηση ενίσχυσης και πληρω−
μής α΄ δόσης.
Άρθρο 2
Αξιολόγηση προόδου Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010 ορίζεται ότι:
1. Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέ−
διο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναδιάρθρωση
των οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης
των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω των περιπτώ−
σεων 2.1.1. και 2.1.2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου που
περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση 727/2010,
πραγματοποιείται μέσω ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης
Εκμετάλλευσης της χρονιάς που αφορά.
2. Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναδιάρθρωση των
οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης των
δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω της ένταξής τους σε
Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007
– 2013 (ΠΑΑ) αποδεικνύεται με την υποβολή αίτησης
ενίσχυσης στο εν λόγω Μέτρο.
Άρθρο 3
Επαλήθευση / Πιστοποίηση επίτευξης
των δεσμευτικών στόχων.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010 ορίζεται ότι:
Η επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματι−
κού σχεδίου στις περιπτώσεις που η αναδιάρθρωση των
οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης των
δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω της ένταξής τους σε
Μέτρο του ΠΑΑ, αποδεικνύεται με την απόφαση έγκρι−
σης πράξης του δικαιούχου στο αντίστοιχο Μέτρο.
Άρθρο 4
Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής
του Επιχειρηματικού σχεδίου – αίτησης ενίσχυσης
και πληρωμής α΄ δόσης1
Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της κοινής υπουργικής
απόφασης 727/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Περιεχόμενο και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
ενίσχυσης.
1.1. Επιλεξιμότητα υποψηφίου:
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου του και αυτόματα εξετάζεται η εκπλήρωση
ή μη των κριτηρίων επιλεξιμότητάς του. Στη συνέχεια,
εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση των τελευταίων, συ−
μπληρώνονται επίσης αυτόματα τα στοιχεία της μόνιμης
κατοικίας του (πίνακας Α1), της έδρας της εκμετάλ−
1 Στο εξής θα αναφέρεται ως «αίτηση ενίσχυσης»

λευσής του (πίνακας Α2), το πιστωτικό ίδρυμα και ο
τραπεζικός λογαριασμός (πίνακας Α3) στο οποίο θα
καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση εφόσον ο υποψήφιος
κριθεί ως δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης 727/2010. Το σύνολο των εν
λόγω πληροφοριών αντλείται από την Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης για το έτος 2010.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος δεν
πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εμ−
φανίζεται το ακόλουθο κείμενο: «Δεν πληρούνται τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου δεν μπορείτε
να προχωρήσετε στη συμπλήρωση και υποβολή της
αίτησης ενίσχυσης».
1.2. Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου:
Ο υποψήφιος πριν προχωρήσει στην περιγραφή της
εκμετάλλευσής του, των βασικών παραμέτρων της προ−
βλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών δραστη−
ριοτήτων της και των στόχων που επιδιώκει να επιτύχει
μέσω αυτής, πρέπει να αποδεχτεί την υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 που περιλαμβάνεται στην αίτηση ενί−
σχυσης.
1.3. Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστα−
σης του υποψηφίου:
Το σύνολο των στοιχείων των πινάκων 1.1 «Εκτατικά
δικαιώματα τα οποία προέρχονται από τον καπνό» και
1.2 «Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμετάλλευσης» συμπλη−
ρώνονται αυτόματα.
1.4. Συνοπτική περιγραφή των βασικών παραμέτρων
της προβλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης εντός και εκτός
γεωργίας:
Στους Πίνακες 2.1.1 και 2.1.2, ο υποψήφιος, εφόσον το
προβλέπει ο σχεδιασμός του, συμπληρώνει από ανα−
πτυσσόμενη λίστα το είδος των καλλιεργειών ή του
ζωικού κεφαλαίου που θα περιλαμβάνει η εκμετάλλευ−
σή του μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και
προσδιορίζει χρονικά την εγκατάστασή τους.
Στους Πίνακες 2.1.3, 2.1.4 και 2.2, ο υποψήφιος, επίσης
εφόσον το προβλέπει ο σχεδιασμός του σε ότι αφορά
την αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων
της εκμετάλλευσής του, δηλώνει την/τις ενέργεια/ες
στην/στις οποία/ες προτίθεται να προβεί προσδιορίζο−
ντας χρονικά την επίτευξή τους σύμφωνα με τα άρθρα
2 και 3 της παρούσας.
1.5. Προβλεπόμενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται
μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου:
Ο πίνακας 3 συμπληρώνεται αυτόματα μετά τη συ−
μπλήρωση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου
(1.4) από τον υποψήφιο.
2. Υποβολή αίτησης ενίσχυσης.
2.1. Τα επιχειρηματικά σχέδια − αιτήσεις ενίσχυσης
και πληρωμής α΄ δόσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και
προκειμένου να θεωρούνται έγκυρα και να ενταχθούν οι
υποψήφιοι στο Μέτρο, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής.
2.2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσε−
ων ενίσχυσης, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία
λήξης της δυνατότητας υποβολής και οριστικοποίησης
αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση
Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του άρθρου
9 της κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010. Ως ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης θεωρείται η
ημερομηνία οριστικοποίησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2.3. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 και αποδοχής της απόφασης
έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
2.4. Η διαδικασία υποβολής είναι δυνατόν να επανα−
προσδιορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Πρόσκλη−
σης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του Μέτρου.
2.5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου,
κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι μία
(1) αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής υπουργικής
απόφασης 727/2010.
2.6. Στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης
727/2010, κάθε δυνητικός ωφελούμενος ενίσχυσης έχει
δικαίωμα επανυποβολής αίτησης ενίσχυσης εφόσον η
αρχική του αίτηση έχει απορριφθεί και ταυτόχρονα:
2.6.1. Έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης
2.6.2. Υπάρχει προκήρυξη σε ισχύ.
Άρθρο 5
Επεξεργασία – οριστικοποίηση
των αιτήσεων ενίσχυσης.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010, σχετικά με την
επεξεργασία – οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης,
ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για να οριστικοποιηθεί η αίτηση ενίσχυσης θα πρέ−
πει: α) ο υποψήφιος να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμό−
τητας του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης
727/2010, β) να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας 3 «Προ−
βλεπόμενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω του
επιχειρηματικού σχεδίου» αυτής και γ) να επαρκεί η
δημόσια δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης στο
συγκεκριμένο υποψήφιο.
2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί
να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο
διαδίκτυο.
3. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση ενίσχυσης
λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος δη−
λώνει τη χρονική προτεραιότητά της έναντι των αιτή−
σεων ενίσχυσης που θα υποβληθούν μεταγενέστερα.
Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αφαιρεί
τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη
αίτηση ενίσχυσης από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης
του Μέτρου.
Άρθρο 6
Κατάταξη των υποψηφίων – έκδοση απόφασης
έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010 σχετικά με την
κατάταξη των υποψηφίων σε «δικαιούχους» και «απορ−
ριπτόμενους» ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιημένη ηλε−
κτρονική αίτηση ενίσχυσης και ο υποψήφιος να κατατα−
γεί στην κατηγορία των «δικαιούχων» θα πρέπει να:
1.1. Εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και θε−
ωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε
Δημόσια Υπηρεσία.
1.2. Αποσταλεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε−
ρών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη αλλη−
λογραφία στο Φορέα Εφαρμογής. Εάν ανάμεσα στην
ημερομηνία οριστικοποίησης και στην ημερομηνία της
ταχυδρομικής σφραγίδας της ανωτέρω συστημένης
επιστολής μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα
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(10) ημερολογιακών ημερών τότε η αποστολή θεωρείται
άκυρη και η ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης διαγράφε−
ται. Σ΄ αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος διατηρεί το
δικαίωμα να υποβάλλει νέα αίτηση ενίσχυσης αμέσως
μετά την ακύρωση της προηγούμενης.
1.3. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής σταματά η δυνα−
τότητα οριστικοποίησης αιτήσεων ενίσχυσης στην πε−
ρίπτωση υπέρβασης του 100% της δημόσιας δαπάνης.
2. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης, ο φο−
ρέας εφαρμογής διεξάγει 100% διοικητικούς ελέγχους
μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος και εκτυπώ−
νει τα αποτελέσματα για το σύνολο των δικαιούχων.
3. Με την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου
(βάσει τυχαίου δείγματος), σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010,
από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με σχετική εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής,
εκδίδει απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων (για
τους υποψήφιους που έχουν κριθεί ως δικαιούχοι). Η εν
λόγω απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο
περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση των «δικαιούχων»
με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το ποσό
που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).
4. Ομοίως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με σχετική εισήγηση του Φορέα Εφαρμο−
γής, εκδίδει απόφαση απόρριψης υποψηφίων. Η εν λόγω
απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο περι−
λαμβάνει ονομαστική κατάσταση των «απορριπτόμε−
νων» και το λόγο απόρριψης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο.
5. Στην κατηγορία των «απορριπτόμενων» κατατάσ−
σονται οι υποψήφιοι:
4.1. οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε μετά την ολο−
κλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου,
4.2. των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν οριστικο−
ποιείται,
4.3. οι οποίοι δεν αποστέλλουν εντός της αναφερ−
θείσας στο σημείο 1.2 της προηγούμενης παραγράφου
προθεσμίας την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ορι−
στικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης.
Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010 σχετικά με τη
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των
αιτήσεων ενίσχυσης και κατάταξης των υποψηφίων,
ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Με την υπογραφή των αποφάσεων απόφασης έγκρι−
σης πράξης / δικαιούχων και απόρριψης υποψηφίων, οι
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σε «δικαιούχους»
και «απορριπτόμενους» καθίστανται διαθέσιμοι μέσα
από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 8
Τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου.
Σε εφαρμογή των παραγράφων 5 του άρθρου 6 και
2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης
727/2010 σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Η αίτηση τροποποίησης γίνεται με διαδικασία αντί−
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στοιχη με εκείνη που περιγράφεται στην παρ. 2 του
άρθρου 4 της παρούσας και περιλαμβάνει:
1.1. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος τροποποίησης
και οριστικοποίηση αυτού.
1.2. Αποστολή, εντός 10 ημερών από την οριστικο−
ποίηση, στο Φορέα Εφαρμογής του εκτυπωμένου και
υπογεγραμμένου οριστικοποιημένου αιτήματος τρο−
ποποίησης.
2. Με το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα
πρέπει να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ενός από τους
στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Επι−
χειρηματικού Σχεδίου του Παραρτήματος 2 της κοινής
υπουργικής απόφασης 727/2010.
3. Εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων απόφαση τροποποίησης έγκρισης πράξης
/ δικαιούχων με εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής του
Μέτρου.
4. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τρο−
ποποίησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για
την απόφαση αυτή με σχετική αιτιολόγηση, στην οποία
αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει το αρχικώς
εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο.
Άρθρο 9
Ανάκληση απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
1. Ο Φορέας Εφαρμογής είναι δυνατόν να εισηγηθεί
ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο καθεστώς ενί−
σχυσης του Μέτρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.1. παραίτηση δικαιούχων της ενίσχυσης,
1.2. υποβολή ψευδών στοιχείων εκ προθέσεως,
1.3. παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης του επιχει−
ρηματικού τους σχεδίου, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν
προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, στην υπο−
βολή αίτησης τροποποίησης αυτών ή στην ολοκλήρωσή
τους,
1.4. πορίσματος / συστάσεων διοικητικού ή επιτόπιου
ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ ή του Φορέα Εφαρμογής, ή άλλης
εθνικής ή κοινοτικής αρχής.
2. Για την ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο κα−
θεστώς του Μέτρου:
2.1. εκδίδεται, απόφαση ανάκλησης της απόφασης
έγκρισης πράξης / δικαιούχων με αρμοδιότητα ανάλο−
γη της έκδοσης της αρχικής απόφασης της έγκρισης
πράξης / δικαιούχων που αφορά μόνο στους συγκεκρι−
μένους δικαιούχους.
2.2. ενημερώνονται ο Οργανισμός Πληρωμών και οι
δικαιούχοι και η απόφαση καταχωρείται στο φάκελο
της πράξης.
2.3. υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την ΕΥΔ ΠΑΑ τρο−
ποποιημένο τεχνικό δελτίο της πράξης για ενημέρωση
του πληροφοριακού συστήματος.

3. Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί στους δικαι−
ούχους ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από την
επιστροφή τυχόν ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί,
εξαιρούνται δικαιούχοι στους οποίους η ανάκληση της
απόφασης έγκρισης έχει γίνει για λόγους ανωτέρας
βίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ)
1974/2006.
Άρθρο 10
Διαδικασίες πληρωμής.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 12 της
κοινής υπουργικής απόφασης 727/2010 σχετικά με τη
διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται τα
ακόλουθα:
1. Για την καταβολή των ενισχύσεων, ανεξαρτήτου
αριθμού δόσης (α΄, β΄ ή γ΄ δόσης), απαιτείται σχετικό
αίτημα πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία. Ειδικότερα
για την καταβολή της α΄ δόσης ως αίτηση πληρωμής
λαμβάνεται η αίτηση του υποψηφίου για ένταξη στο
Μέτρο («Επιχειρηματικό σχέδιο – αίτηση ενίσχυσης και
πληρωμής α΄ δόσης»). Ο χρόνος και το περιεχόμενο
των υποβαλλόμενων, από τους δικαιούχους, αιτήσεων
για την καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης καθορίζεται με
σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2. Ως υπηρεσία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής
ορίζεται ο Φορέας Εφαρμογής.
3. Η καταβολή της α΄ δόσης πραγματοποιείται άμε−
σα μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης
/ δικαιούχων.
4. Η καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης στους δικαιούχους
δεν απαιτεί εκ μέρους τους την προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών πέραν της προαναφερθείσας αίτησης
πληρωμής, καθώς ο Φορέας Εφαρμογής εξετάζει την
πρόοδο ή/και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδί−
ου μέσα από την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης των
δικαιούχων και της πορεία των Μέτρων του ΠΑΑ που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης 727/2010.
5. Η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης πραγμα−
τοποιείται υποχρεωτικά σε 3 δόσεις κατά τα έτη 2011,
2012 και 2013 ακόμα και εάν οι δεσμευτικοί στόχοι του
επιχειρηματικού σχεδίου επιτευχθούν νωρίτερα (π.χ.
εντός του έτους 2011 ή 2012).
Άρθρο 11
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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