
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141398/ΥΠΕ/504223/
Ε/ν.3299/2004/29.12.2016 απόφασης Ολοκλήρω-
σης - οριστικοποίησης του κόστους της επένδυ-
σης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ», που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 125982/ΥΠΕ/5/02107/Ε/
ν. 3299/2004/7-12-2015 απόφασης τροποποίησης 
και Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 
της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
BAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY A.E.» που υλοποι-
ήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 
και την υπ’ αριθμ. 34610/ΥΠΕ/5/2107/Ε/ν. 3299/
2004/4-8-2011 απόφαση υπαγωγής.

3 2η τροποποίηση της αριθμ. 5360/02-07-2010 
(Β΄1055) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 
4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον 
Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυ-
ξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»/Ανειλημμένες 
υποχρεώσεις των Μέτρων 311,312 και 313 του 
ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6/Υπομέτρο 6.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020.

4 Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάστα-
ση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141398/ΥΠΕ/504223/

Ε/ν.3299/2004/29.12.2016 απόφασης Ολοκλή-

ρωσης - οριστικοποίησης του κόστους της επέν-

δυσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγι-

κής λειτουργίας, της εταιρείας «Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ», που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ' αριθμ. 38838/ΥΠΕ/5/04223/Ε/ν. 3299/
2004/31.03.2017 απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 141398/ΥΠΕ/5/04223/Ε/
ν. 3299/2004/29.12.2016 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ 4289/τ.Β./30.12.2016) (ως προς τα άρθρα 2 και 3) με 
την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίη-
ση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης της εταιρείας «Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ», που αφορά στη δημιουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 99,63 Kw, 
στη θέση Άγιος Λουκάς της κτηματικής περιφέρειας του 
Δήμου Αφάντου της νήσου Ρόδου του νομού Δωδεκα-
νήσου, με τους εξής όρους:

1. Το οριστικοποιούμενο συνολικό κόστος ανέρχεται 
στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τρια-
κοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών 
(386.367,14 €) και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα 
χιλιάδων και πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (290.566,00€).

2. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εβδο-
μήντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ και 
πενήντα λεπτών (72.641,50€), που αποτελεί ποσοστό 
25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων, διακοσίων είκοσι έξι 
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ευρώ και σαράντα λεπτών (116.226,40€) που αποτελεί 
ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατό ενός χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα οκτώ 
ευρώ και δέκα λεπτών (101.698,10€), που αποτελεί πο-
σοστό 35% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30-12-2010.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,63 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 235.000 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή της 

επιχορήγησης, ποσού εκατόν δέκα έξι χιλιάδων, διακο-
σίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (116.226,40€) 
στην επένδυση με την υπ' αρ. 60711/ΥΠΕ/5/04223/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2078/Β/
19.09.2011), λαμβανομένης υπόψη και της σύμβασης 
βραχυπρόθεσμου δανείου έναντι εκχώρησης της Τρά-
πεζας Πειραιώς.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 
(Α' 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυ-
ξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως 
ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β/28-07-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 125982/ΥΠΕ/5/02107/

Ε/ν. 3299/2004/7-12-2015 απόφασης τροποποί-

ησης και Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 

κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρεί-

ας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-

ΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 

BAY A.E.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004 και την υπ’ αριθμ. 34610/

ΥΠΕ/5/2107/Ε/ν. 3299/2004/4-8-2011 απόφαση 

υπαγωγής.

  Με την υπ' αριθμ. 38832/ΥΠΕ/5/2107/Ε/ν. 3299/
2004/31-3-2017 απόφαση του Υπουργού και του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανα-
καλείται η υπ’ αριθμ. 125982/ΥΠΕ/5/02107/Ε/ν. 3299/
2004/7-12-2015 (Β΄ 2746) απόφαση τροποποίησης και 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡ-
ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
BAY A.E.», που αναφέρεται στην επέκταση κατά 18 δω-
μάτια/39 κλίνες Ξενοδοχειακής μονάδας 5*, συνολικής 
δυναμικότητας 123 δωματίων/282 κλινών, στο Δήμου 
Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης 2.600.000,0€ με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και δέκα λεπτών 
(2.333.909,10 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων δέκα 
εννέα και δέκα λεπτών του ευρώ (821.719,10 €), που 
αποτελεί ποσοστό 35,2% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ 
(770.190 €), που αποτελεί ποσοστό 33,000% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(742.000,0 €), που αποτελεί ποσοστό 31,8% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Τη πιστοποίηση 26,36 ΕΜΕ έναντι 25,2 ΕΜΕ υφιστά-
μενων θέσεων εργασίας. Δεν προβλέπονταν νέες θέσεις 
εργασίας.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 123 δωμάτια - 
282 κλίνες Ενισχυόμενη δυναμικότητα 18 δωμάτια, 39 
κλίνες.

Με την παραπάνω απόφαση επιβλήθηκε η επιστροφή 
ποσού επιχορήγησης ύψους 90.083,73 ευρώ, πριν την 
αποδέσμευση της υπ'αριθμ. GRH129522/02-09-2016 
εγγυητικής επιστολής της ALPHA BANK που αφορά 
στην επένδυση με την υπ' αριθμ. 34610/ΥΠΕ/5/2107/Ε/
ν. 3299/2004/4-8-2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1835/17-8-2011) από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως διαφορά 
μεταξύ του ποσού επιχορήγησης ύψους 770.190,00 € 
όπως αυτό οριστικοποιείται με την 38832/ΥΠΕ/5/2107/Ε/
ν. 3299/2004/31-3-2017 απόφαση, αφού αφαιρεθεί το 
ήδη καταβληθέν ποσό ύψους 858.000,00 € καθώς και 
της ωφέλειας που έτυχε η εταιρία από την χρηματοδό-
τηση της βάσει σύμβασης δανείου μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Για την έκδοση της απόφασης 
δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα 
άρθρα 27 και 85, παρ 7 του ν. 4399/2016 και την υπ' 
αριθμ.77685/31-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύστα-
ση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της» (Β' 2335/2016).
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3499 (3)
2η τροποποίηση της αριθμ. 5360/02-07-2010 

(Β΄1055) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρει-

ες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφα-

σης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσε-

ων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για 

τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανά-

πτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»/Ανειλημ-

μένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311,312 και 313 

του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6/Υπομέτρο 6.4 

του ΠΑΑ 2014-2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της με αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 
2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τρο-
ποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της 
αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτρο-
πής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

2. Το ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

3. Της υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/
04-05-2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συ-
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

4. Το με αριθμ. 429/05-02-2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μερική 
Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής 
για τις πληρωμές των μέτρων που αφορούν ανειλημμέ-
νες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και εντάσσονται 
στο ΠΑΑ 2014-2020.

5. Την με αριθμ. 1865/65330/08-06-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1695/Β/13-06-2016) περί ανάθεσης κα-
θηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο 
πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ 2014 -2020 και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

6. Την υπ' αριθμ. 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/2016) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

7. Της με αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/
Β/3.06.2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 25 παρ. 1 αυτής με 
το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων όπως ρυθμίζει τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της.

8. Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
υλοποίησης των καθεστώτων ενίσχυσης για τον Άξονα 
3, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες και τα χρονοδια-
γράμματα του ΠΑΑ 2014-2020

9. Τις υπ' αριθμ. 2903/05-04-2016, 2904/05-04-2016 
και 2905/05-04-2016 αποφάσεις καθορισμού συνεχιζό-
μενων πράξεων των Μέτρου 311,312 και 313 αντίστοιχα 
του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 - 2020, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 11508/14-12-2016 «Υλο-
ποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Μέτρων 6 
και 19 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4153/τ.Β΄/22.12.2016) 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.

12. Τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την από 
6/3/2017 ηλεκτρονική αλληλογραφία του.

13. Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014-2020 
(Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης) με το αριθμ.  847/
20-3-2017 έγγραφό της, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 3

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστί-
θεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει 
ήδη διενεργηθεί μία επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) στο 
πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρω-
μής του δικαιούχου η οποία σε κάθε περίπτωση καλύ-
πτει τουλάχιστον το 40% της υλοποίησης τους σε όρους 
Δημόσιας Δαπάνης, δεν απαιτείται να γίνει νέα επιτόπια 
επίσκεψη της Ε.Π.Σ.Π. σε επόμενες αιτήσεις πληρωμής του 
δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος πραγματο-
ποιείται διοικητικά από τις προαναφερόμενες επιτροπές».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 προστί-
θεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «Η επαλήθευση 
του εύλογου κόστους για όλες τις κατηγορίες δαπανών 
εκτός της κατηγορίας “κτηριακές εγκαταστάσεις - έργα 
υποδομής και περιβάλλοντος χώρου” κάθε πράξης, ακο-
λουθεί την παρακάτω μεθοδολογία. Σε κάθε περίπτωση 
που η τιμή μονάδας κάθε είδους είναι έως 500 ευρώ (με 
βάση τον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό), για 
την επαλήθευση του εύλογου κόστους χρειάζεται μόνο 
ένα αποδεικτικό. Ως αποδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί το 
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τιμολόγιο που προσκομίζει ο επενδυτής το οποίο ενέχει 
θέση επικαιροποιημένης προσφοράς. Για τις περιπτώσεις 
που η τιμή μονάδας κάθε είδους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, 
πέραν του τιμολογίου που προσκομίζει ο επενδυτής, 
απαιτούνται δύο επιπλέον αποδεικτικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 της παρούσας. 

3. Στο πρακτικό Προόδου Εργασιών που συντάσσουν 
οι επιτροπές στα Κεφάλαια Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ και 
Β ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ προστίθενται σημεία δ και 4 αντί-
στοιχα που αναφέρουν ότι το εύλογο κόστος των δαπανών 
για τις οποίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τιμές μονάδας, 
ελέγχθηκε με έναν τουλάχιστον από τους τρεις παρακάτω 
τρόπους (αποδεικτικά): διαδίκτυο, στοιχεία προμηθευτών, 
διασταυρωτικό έλεγχο από άλλα παρόμοια επενδυτικά 
σχέδια του φορέα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
11508/14-12-16. Τα εν λόγω συλλεχθέντα σχετικά αποδει-
κτικά διατηρούνται στο φάκελο πληρωμής κάθε έργου».

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 7

Στην αρχή του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο με το 
εξής περιεχόμενο: «Ο δικαιούχος υποχρεούται στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας εκπεφρασμένες σε ετή-
σιες μονάδες εργασίας (ανθρωπομήνες απασχόλησης) 
όπως προβλέπονται στην ατομική απόφαση έγκρισης, 
εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και 
στην κάλυψη των αντίστοιχων ανθρωπομηνών (μόνιμης 
ή εποχικής εργασίας) εντός τριών ετών από την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης.

Ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας είναι ο 
αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στη 
διάρκεια ενός έτους, ενώ όσον αφορά στους εργαζόμε-
νους μερικής και εποχικής απασχόλησης αντιστοιχούν 
κλάσματα των ετήσιων μονάδων εργασίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 5360/02-07-2010 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1055/τ.Β΄/12-06-2010) όπως τροποποι-
ημένη ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3498 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέ-

ρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάστα-

ση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:

1.1. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/
2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

1.2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/
2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαί-
τερα το άρθρο 19.

1.3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το 
άρθρο 18.

1.4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 2.

1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και ιδιαίτερα το άρθρο 8.

1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως κάθε φορά ισχύει.

1.7. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.8. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
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2.2. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/Α΄/2014).

2.3. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20).

2.4. Του π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ Α' 114/2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

2.5. Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α' 116/2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α'265) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 
αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.7. Του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α') «Ρυθμίσεις θε-
μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

2.8. Του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α') «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του νόμου 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/Α') και το άρθρο 65 του νόμου 4389/2016
(ΦΕΚ 94/Α') και όπως κάθε φορά ισχύει.

2.9. Του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/9.3.1999) με τον 
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

2.10. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β') κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
του κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με 
την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν 
τον ΕΛΕΓΕΠ».

2.11. Της αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β' 3066) κοι-
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

2.12. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/
4-5-2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» όπως 
ισχύει κάθε φορά.

2.13. Της αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/
25-10-2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).  
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές 
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Την αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 20» (3322/Β/2016) 
όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αριθμ. 888/
21-3-2017 έγγραφό της.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέρειες εφαρ-
μογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014 - 2020» ως εξής:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 «Στόχοι Επιχειρηματι-

κού Σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στο πέρας του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται 

επαλήθευση/πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων, 
ανάλογα με το είδος και τη φύση του στόχου, με προ-
σκόμιση των σχετικών εκθέσεων και αναλόγων παρα-
στατικών (όπως ενδεικτικά Έκθεση Ολοκλήρωσης Επι-
χειρηματικού Σχεδίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης 
κατάρτισης, Αποδεικτικά έγγραφα για Ολοκληρωμένη 
διαχείριση ή Βιολογική Παραγωγή κ.τ.λ.) και ελέγχου 
αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 
Ο συγκεκριμένος έλεγχος κρίνεται επιτυχής και συνεπώς 
πιστοποιείται η ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση του 
επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον:

6.1. Η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου αφο-
ρά το γεωργικό τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 της παρούσας

6.2. Επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος του επιχει-
ρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει ενδεχομένως τροπο-
ποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 
και 4 του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός τεσσά-
ρων ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 
και
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6.3.Έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσμεύσεις και οι υπο-
χρεώσεις εντός των τιθέμενων προθεσμιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της παρούσας.».

Άρθρο 2
1. Η παράγραφος 4.1 του άρθρου 13 «Πρόσκληση για 

την υποβολή αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«4.1. Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς, 
δηλαδή στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στις αρμόδιες Περιφέρειες. 
Επιπλέον η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών. 
Με ευθύνη των ΔΑΟΠ, η πρόσκληση κοινοποιείται στις 
ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρε-
σίες Διαχείρισης των Περιφερειών καθώς και στους κατά 
τόπους ΟΤΑ Α' Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης 
οι ΔΑΟΠ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης, με σχετική καταχώρηση σε τουλάχιστον 
μία εφημερίδα και μία ιστοσελίδα ενημέρωσης που δρα-
στηριοποιούνται σε επίπεδο οικείας Περιφέρειας, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν 
έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της 
πρόσκλησης. Σε αντίστοιχες ενέργειες δύνανται να προ-
βούν και οι ΔΑΟΚ, σε μία εφημερίδα και μία ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Ενότητας.».

2. Η παράγραφος 4.4 του άρθρου 13 «Αξιολόγηση Αι-
τήσεων Στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4.4. Για τις ενέργειες δημοσιοποίησης η EYE και οι 
ΔΑΟΠ τηρούν σχετικά αρχεία με τα αποδεικτικά στοιχεία 
δημοσιοποίησης.».

Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 3.5 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήρι-

ξη  - Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» δι-
ορθώνεται ως εξής:

«3.5. Για αλλοδαπούς πολίτες:
α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 

διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής 
μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μα-
κρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής 
σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή δελ-
τίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογέ-
νειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.5.α και για τον/
την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας 
που είναι πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.»

2. Η παράγραφος 4.8 του άρθρου 14 «Αίτηση Στή-
ριξης - Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» 
διορθώνεται ως εξής:

«4.8. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός:
α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 

διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής 
μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μα-
κρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής 

σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή δελ-
τίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογέ-
νειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παραγράφου 4.8.α και για τον/
την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας 
που είναι πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.».

Άρθρο 4
1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 15 «Υποβολή 

αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας» αντικα-
θίστανται ως εξής:

«7. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αι-
τήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, συ-
μπληρωματικών ή διευκρινιστικών, είναι δυνατή μέσω του 
ΠΣΚΕ ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονι-
κής υποβολής της αίτησης υπό τον περιορισμό η όποια 
διόρθωση να συμβεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης που ορίζεται στην 
σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης.

8. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δι-
καιούχοι οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερο-
μηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, 
να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο 
και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη 
ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρω-
τόκολλο υποβολής.».

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 «Υποβολή αιτήσε-
ων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«10. Δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται χω-
ρίς αξιολόγηση οι αιτήσεις των υποψηφίων στις εξής 
περιπτώσεις:

α) Αιτήσεις στήριξης για τις οποίες υποβάλλονται φά-
κελοι υποψηφιότητας για τους οποίους δεν έχει γίνει 
προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ.

β) Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.

γ) Αιτήσεις και φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλ-
λονται εκτός των χρονικών διαστημάτων που αναφέ-
ρονται ανωτέρω.

δ) Δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου ηλεκτρο-
νικής αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα 
υποβληθέντα υφιστάμενα δικαιολογητικά των οποίων 
οι ασυμφωνίες δικαιολογούνται ως προφανή σφάλματα 
σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας.».

Άρθρο 5
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 «Αξιολόγηση Αιτή-

σεων Στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ηλεκτρονικά φύλλα αξιολόγησης περιέχουν όλα 

τα απαραίτητα σημεία ελέγχου ώστε μαζί με τους ηλεκτρο-
νικούς διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργούνται με 
ευθύνη της EYE ΠΑΑ, να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος 
της επιλεξιμότητας της αίτησης, ο υπολογισμός της βαθ-
μολογίας και ο καθορισμός της οικονομικής στήριξης.».
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2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 16 «Αξιολόγηση Αι-
τήσεων Στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η β' (τελική) αξιολόγηση μίας αίτησης μπορεί 
να ξεκινήσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση της α' 
αξιολόγησης. Οι α' και β' αξιολογήσεις αρχίζουν μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φυσικών 
φακέλων υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης 
κατοικίας των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσε-
ων σε ημερομηνία που καθορίζεται με εγκύκλιο της EYE 
ΠΑΑ και ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας που ορίζε-
ται στην σχετική πρόσκληση για υποβολή των αιτήσεων 
στήριξης.».

Άρθρο 6
Η παράγραφος 10 του άρθρου 24 «Διοικητικός Έλεγ-

χος της Αίτησης - Φακέλου Πληρωμής και Ολοκλήρω-
ση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για την πρώτη και δεύτερη πληρωμή η ΔΑΟ της 
Περιφέρειας εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστω-

σης στην οποία αναγράφονται ιδίως το συνολικό ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, όπως 
διαμορφώθηκε από τους αντίστοιχους διοικητικούς 
ελέγχους, η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος 
(Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
η διάθεση της πίστωσης. 

Η απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης καταχωρί-
ζεται στο ΟΠΣΑΑ και διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Δια-
χείρισης του ΥΠΑΑΤ.».

Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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*02012771204170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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