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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ4β/ΓΠ 2767/
22.1.2018 (Β’ 232) κοινής υπουργικής απόφασης.

2

Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, έτους 2018.

3

Σύσταση κλιμακίου επίβλεψης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων.

4

10η τροποποίηση της αριθμ. 17371/20-11-2008
(704/2008) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2497/Β/9.12.2108) για το καθεστώς ενισχύσεων
του μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών»
του άξονα 1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4β/Η.Π.82589
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ4β/ΓΠ 2767/
22.1.2018 (Β’232) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/14.8.2015 (ΦΕΚ 94/2015)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - κύρωση του σχεδίου Σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της συμφωνίας χρηματοδότησης».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).
3. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/2017) «Οργανισμός
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 11621/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ25/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

Αρ. Φύλλου 4859

6. Την αριθμ. Υ29 (ΦΕΚ 2168/Β/2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. και των αποκεντρωμένων
μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,
το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί,
καθόσον ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας
δεν μπορεί να καθοριστεί.
Η δαπάνη για την μετακίνηση των υπαλλήλων των
Ν.Π.Δ.Δ. θα καλύπτεται από τις αντίστοιχες πιστώσεις
που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους από τους
ΚΑΕ 711 «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο
εσωτερικό υπαλλήλων», KAE 721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό
υπαλλήλων».
Η δαπάνη για τα επόμενα έτη θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα προβλέπονται κάθε φορά στον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ.
8. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ.2767/22.1.2018 (ΦΕΚ 232/
τ.Β΄/31.1.2018) κοινή υπουργική απόφαση με ΑΔΑ:
6ΠΛΧ465ΦΥΟ-ΨΔΟ.
9. Την αριθμ. ΑΠ.Β2α/οικ.81284/23.10.2018 βεβαίωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας.
10. Τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. και των
αποκεντρωμένων μονάδων τους, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω
8 σχετική, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου
ορίου ημερών για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, κατ' έτος,
για εκτέλεση υπηρεσίας των τακτικών δημοσίων υπάλληλων των Ν.Π.Δ.Δ. και των αποκεντρωμένων μονάδων
τους, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όταν και
όπου προκύπτουν ανάγκες αντιμετώπισης θεμάτων που
άπτονται της αρμοδιότητάς τους, με διανυκτέρευση ή
αυθημερόν επιστροφή και με δικαίωμα αποζημίωσης
για όσους υπαλλήλους δικαιούνται, ως προς την παράγραφο 1 α, ως εξής:
«α. Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υ. Π Ε. και
των Νοσοκομείων, Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο.».
2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω 8 σχετική απόφαση, ισχύει
ως έχει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί

Τεύχος Β’ 4859/31.10.2018

Προσφυγών, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων
του ΦΕΚ Γ' 1058/24-9-2018, που εκδόθηκε με βάση την
Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018, για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

Η Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

Ι

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./143/37388
(2)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, έτους 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α'/15-3-2010),όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α') «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α'208/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/31846 /10-11-2017
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως
ισχύει.
6. Το αριθμ. 2265/16-10-2018 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή τριών (3) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Στατιστικολόγων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών

Αριθμ. οικ. 83402/1217/Φ2
(3)
Σύσταση κλιμακίου επίβλεψης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 και του άρθρου 8 του ν. 679/1977
«Περί αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
(Α' 245/1977), όπως ισχύει.
2. Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(Α’147/2016), όπως ισχύει.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'
98/2005), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
4. Του άρθρο 59 του π.δ. 123/2017 (Α’151/2017), που
αφορά στη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Α'208)» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
7. Του άρθρου 20 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ Α’151/2017).
8. Την ανάγκη της ΕΥΔΕ -Κρήτης και Δωδεκανήσων για
την συγκρότηση κλιμακίου με σκοπό την παρακολούθηση και επίβλεψη Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε Κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων με έδρα τη
Ρόδο για την παρακολούθηση και επίβλεψη Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών.
Το κλιμάκιο θα υπάγεται στο Τμήμα Κατασκευής Έργων
(ΤΚΕ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4859/31.10.2018

Η στελέχωση του κλιμακίου θα γίνει από υπαλλήλους
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 136 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147/2016), όπως ισχύει. Η θητεία του
Κλιμακίου λήγει με την ολοκλήρωση των έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 9461
(4)
10η τροποποίηση της αριθμ. 17371/20-11-2008
(704/2008) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2497/Β/9.12.2108) για το καθεστώς ενισχύσεων
του μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών»
του άξονα 1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 24 και τους
σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν.
1.3. Τον Καν. (BE) 809/20I4 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
1.4. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29-11 -2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την έγκριση του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και
τις τροποποιήσεις 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.
1.5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ)
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
1.6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
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1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 19.
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).
2.2. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α' 208).
2.3. Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α' 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018).
2.5. Της απόφασης με αρ. 91589/2018 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β/3814/4-9-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».
2.6. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
2.7. Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα
το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 παρ. 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α' 53/2010) και το άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α' 51/2013) και
ισχύει.
2.9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 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 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α' 265) και ιδίως του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.10. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'). Ειδικότερα του άρθρου
186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του άρθρου 241, κατ'
εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν τα Προεδρικά
Διατάγματα των Οργανισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών της χώρας, της παρ. VI του άρθρου
280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης», κατ'
εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν και οι Οργανισμοί Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας και της παρ. 4 του άρθρου 283.
2.11. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με

58198

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.12. Της αριθμ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 όπως αυτή
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.13. Της αριθμ. 2049/20-04-11 (ΦΕΚ 1183/Β') απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007-2013 όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2181/10.05.2013 (1147/Β')
όμοια απόφαση και ισχύει.
2.14. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
ειδικότερα το υπομέτρο 6.1 - ενισχύσεις για τη σύσταση
επιχείρησης από νέους γεωργούς.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αριθμ.
2522/27.08.2018 έγγραφό της.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 17371/αρ. απόφασης 704/
20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, όπως
αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, παράγραφος 6, διαγράφεται το εδάφιο
«Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης».
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2. Στο άρθρο 27, η παρ3. ii αντικαθίσταται ως εξής:
ii) «Σειρά παραστατικών που θα αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και
την πρόοδο του Επιχειρηματικού Σχεδίου π.χ. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων,
βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), βεβαίωση
επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης ή Άδεια
Διατήρησης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. Οι δικαιούχοι της 1ης περιόδου του Μέτρου δύνανται, αντί της προσωρινής άδειας εγκατάστασης
ή άδειας διατήρησης, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι για το ζωικό
κεφάλαιο της εκμετάλλευσης τους πληρούνται τα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, όπως
αυτά περιγράφονταν στο τμήμα Ι του άρθρου 9 της αρ.
11308/16.11.2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1964/Β/2010). Στην τελευταία περίπτωση, η καταβολή της β' δόσης της ενίσχυσης
τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της
προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης ή Άδειας Διατήρησης».
3. Στο άρθρο 27, η παρ 4. iii διαμορφώνεται ως εξής:
iii) Σειρά παραστατικών που θα αποδεικνύουν, κατά
περίπτωση, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων
και την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου π.χ.
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων, βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ (νυν
ΕΦΚΑ), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Άδεια Εγκατάστασης ή Άδεια Διατήρησης για όλες τις κατηγορίες των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
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