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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    ΠΟΛ. 1163 (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής 

Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 

Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφα−

ση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμο−
διότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και 
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 
83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ. 16/1989 
(ΦΕΚ 6 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως. 
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6. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 
8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17−3−2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 389/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής 
Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης 
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1101/6.5.2011 Α.Υ.Ο. περί του 
τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της 
οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρε−
σιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που 
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φο−
ρολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ30 4023651 ΕΞ 2011/ 
20.07.2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. με το 
οποίο αιτείται η παράταση της καταληκτικής ημερομη−
νίας υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών μέχρι και της 30ης Σεπτεμβρίου 
2011, λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της εφαρ−
μογής για την παραλαβή αρχικών και τροποποιητικών 
οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. μέσω TAXIS και TAXISnet 
και λαμβανομένου υπόψη της από φέτος και για πρώτη 
φορά πληρωμής του φόρου με τη χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών στα 
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον 
τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο 
και των επιχειρήσεων. 

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής 
δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που 
λήγει 29η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 
2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
     (2)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28436/ΥΠΕ/4/00498/Ε/Ν. 3299/ 
27−6−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο 
β του Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας 5*, δυναμικότητας 164 δωματίων − 382 κλινών, 
στη θέση Καλλιθέα του Δήμου Παραλίας του Νομού 
Πιερίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεν−
νέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων τριακο−
σίων εβδομήντα έξι ευρώ (19.190.376,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πέ−
ντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων επτά ευρώ (5.425.707,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 28,273 % του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χι−
λιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (8.635.669,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χι−
λιάδων ευρώ (5.129.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 
26,727% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 16/5/2011.
στ) Πιστοποιούνται 136 θέσεις εργασίας που αντιστοι−

χούν σε 40,13 ΕΜΕ έναντι 108 που αντιστοιχούν σε 67,9 
ΕΜΕ που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους τεσσάρων εκα−
τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτα−
κοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (4.789.789,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
     (3)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΗΛΙΑΚΗ 
−ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΗΛΙΑΚΗ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35519/ΥΠΕ/5/00895/Ν.3299/04 
/10.8.11 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθ. 7, παρ. 11, 12, εδάφ. β’ 
του Ν.3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΗΛΙΑΚΗ − ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 
«ΗΛΕΚΤΡΟΗΛΙΑΚΗ» που αναφέρεται στην δημιουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού, στη θέση Ζαβάλλια της Τ.Κ. 
Μετάλλων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά του Νομού 
Σερρών με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
επτά (354.177) Ευρώ.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακοσί−
ων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων επτά (212.507) Ευρώ 
που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 
(141.670) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 4.2.2011.
ε) Δεν πιστοποιούνται θέσεις εργασίας.
στ) Την από 5.5.2011 (Πρακτικό 567) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 
3299/04.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εβδομήντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και πε−
νήντα λεπτών (51.609,50) Ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
     (4)
 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας«ΡΟΛΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ »με δ.τ «ΡΟΛ−
ΛΑΝ Α.Ε» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35563/ΥΠΕ/4/00444/Ν.3299/04/ 
11−8−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας 
«ΡΟΛΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» με δ.τ «ΡΟΛΛΑΝ Α.Ε.» που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ−
σίδας, στο Δήμο Ίου του Νομού Κυκλάδων με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα 
ένα ευρώ (552.871,00€).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρια−
κοσίων τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών 
ευρώ (331.723,00 €), που αποτελεί ποσοστό 60,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ 
ευρώ (221.148,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) την πιστοποίηση θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 9,8 ΕΜΕ έναντι 10,2 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
30.07.2008.

Στ) Την από 5−5−2011 (Πρακτικό 567Αης συνεδρίασης) 
ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 
παρ.15 του Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα 
οκτώ ευρώ (117.148,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

    (5)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑ−
ΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ−
ΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 28414 /ΥΠΕ/4/844/ΙΜ.3299/2004/ 
24.6.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό μηχανημάτων εκμετάλλευσης λατομεί−
ων αδρανών υλικών στο Καμάρι − Ν. Βοιωτίας και στο 
Βιτζογρέκο − Ν. Μαγνησίας,με τους εξής όρους.

Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Εκατομμυρίων Πεντακο−
σίων Εξήντα Επτά Χιλιάδων Τριακοσίων Ενενήντα Δύο 
(5.567.392) ΕΥΡΩ από το οποίο ποσό 166.000 ΕΥΡΩ είναι 
το κόστος της συμβατικής επένδυσης και ποσό 5.401.392 
ΕΥΡΩ είναι το κόστος της επένδυσης που πραγματο−
ποιήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση.

• Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των Εκα−
τόν Επτά Χιλιάδων Εννιακοσίων (107,900) ΕΥΡΩ που 
αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κόστους της 
συμβατικής επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Εκατό (58.100) ΕΥΡΩ που 
αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της 
συμβατικής επένδυσης.

• Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχε−
ται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Οκτακοσίων Ενε−
νήντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Επτά (1.890.487) 
ΕΥΡΩ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κό−
στους της επενδύσεως που πραγματοποιήθηκε με χρη−
ματοδοτική μίσθωση ,η οποία θα καταβληθεί σε δόσεις 
εκάστη των οποίων θα υπολογίζεται επί του τμήματος 
της αξίας κτήσεως (κεφάλαιο) το οποίο εμπεριέχεται 
στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος.

• Καθορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 22.5.2009.

• Πιστοποιούνται 204 ΕΜΕ έναντι 181 ΕΜΕ που προ−
βλεπόταν στην απόφαση υπαγωγής.

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 
7 παρ.15 του Ν.3299/2004 η 5.5.2011 (πρακτικό 567 Α ).

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού Είκοσι Επτά 
Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Πέντε (27.475) ΕΥΡΩ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
      (6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−

ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 35417/ΥΠΕ/5/1858/Ε/Ν3299/04/10−8−2011 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
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και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από φωτοβολταϊκά, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ή 
«ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΘΙΑΝΑ» που βρίσκεται στο Δήμο Κισ−
σάμου, Ν. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης Διακοσίων Σαράντα Χιλιάδων 
(240.000,00) Ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης Ενενήντα Έξι Χιλιάδων 
(96.000,00) Ευρώ.

Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23/3/2011 

(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(7)

    Υπαγωγή της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.», στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 35593/ΥΠΕ/5/02146/Ε/Ν. 3299/2004/11−08−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «Ι. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΞΗΡΗΤΗ ΜΑΝΔΡΑ», του 
Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού διακοσίων σαράντα 
χιλιάδων (240.000) Ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού 
ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) Ευρώ, δηλαδή 
ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους 
της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτρο−
πής 07−04−2011 (ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
     (8)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «Σ. ΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

δ.τ «ΙΠΠΑΡΧΟΣ ΟΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

    Με την 60684/ΥΠΕ/5/02737/Ε/Ν. 3299/2004/29−12−2010 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχεί−
ρησης «Σ. ΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ «ΙΠΠΑΡΧΟΣ ΟΕ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυ−

τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην κατασκευή και λειτουργία δύο (2) 
φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένης ισχύος 
99,66 kWp έκαστο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ−
γειας (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στη θέση «Πέτασο», 
του Δήμου Ρόδου (Δ.Ε Λαχανιάς) και στη θέση «Μαύρο» 
του Δήμου Ρόδου (Δ.Ε Μαριτσάς), της Νήσου Ρόδου, 
του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου, συνολικής δαπάνης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(600.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
ευρώ (240.000,00 €).

Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27.12.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(9)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

    Με την 35556/ΥΠΕ/5/03258/Ε/ΙΜ. 3299/2004/11−08−2011 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχεί−
ρησης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (κωδ. κλάδου ΣΤΑ−
ΚΟΔ; 2469) στο 3o χλμ. Δωρικού−Άβαντα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής δαπάνης 
πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα τριών 
ευρώ (558.083,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,978%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες έξι χιλιάδες 
οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα λεπτών 
(306.823,30 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες 
θέσεις μόνιμης απασχόλησης (3,00 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.03.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(10)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της Εταιρείας «D.M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ, ΒΑΦΗΣ, ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» με δ.τ. 
«D.M. ΑΒΕΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04 .

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 27266 ΥΠΕ/4/00045/Ε/Ν.3299/ 
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2004/20−6−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πιστοποιείται η ολο−
κλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«D.M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ, ΒΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «D.M. ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας κατεργασίας και δέψης γουνοφόρων 
δερμάτων, στο Άργος Ορεοτικού, του Νομού Καστοριάς, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριοτικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννια−
κοσίων δέκα έξι ευρώ (6.568.916,00 €).

• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (2.336.458,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 35,57% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλι−
άδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (3.284.458,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(948.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 14,43% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης επένδυσης 14/06/2010
• Την πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης 28 ερ−

γαζομένων, έναντι 55 που προβλεπόταν στην εγκριτική 
απόφαση.

• Την από 05/05/2011 (πρακτικό 567) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 15 του 
ν. 3299/04.

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα οκτώ ευρώ (1.811.958,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(11)

    Υπαγωγή της εταιρείας «Ν.Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «Ν.Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 35434/ΥΠΕ/5/0228/Ε/Ν. 3299/2004/10−8−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν.3299/04, της εταιρείας «Ν.Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ν.Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση νέας μονάδας μεταποίησης σιδήρου 
(281.1 & 285.2 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ−03) στην ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνος 
της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού 
στον Νομό Ανατολικής Αττικής, συνολικής δαπάνης πέ−
ντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(5.780.000,00€) και επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου 

τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (1.445.000€) ευρώ, 
ήτοι ποσοστού 25,00%. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης 
συνάγεται από το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρα−
κοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.435.000,00) ευρώ, ήτοι 
ποσοστό 25,00%, που αναλογεί στην αρχική επένδυση 
και το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, ήτοι 
ποσοστό 25,00%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών 
και συμβούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δώδεκα (12) νέες 
θέσεις απασχόλησης (12,00 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδό−
τησης της Επιτροπής 31−03−2011 (ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 8729 (12)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής 

υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσε−
ων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για τον 
Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις: 
1. Toυ Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός 

Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα 
το άρθρο 37 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν.3840/10 (ΦΕΚ 53/2 Α΄/2010).

4. Της με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1.9.2002».

5. Της υπ’ αριθμ. 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.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Της με αριθ. 37501/4/3/2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέ−
τρων του Π.Α.Α. 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».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/11 «Περί διάσπασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, συγχώνευσης του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
147/Α/27.6.2011).
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8. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/11, Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 148/
Α/27.6.2011). 

10. Της αριθ. 2667/8/7/2011 (ΦΕΚ 1603/Β/2011) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8/7/2011 (ΦΕΚ 1603/Β/2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

12. Της με αριθ. 130800/08−11−2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007–2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Της με αριθ. 324005/09−09−08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.09.2008) 
κοινής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ει−
δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία μετονομάστηκε σε 
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της 
ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες εφαρμογής 
μέτρων του ΠΑΑ 2007−1013, όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Της υπ’ αριθ 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/ 
10.04.2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγορι−
ών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστι−
κών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Του άρθρου 36 του Ν.3614/07 όπου ορίζεται ως 
διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και 
της υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) 
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 
2007−2013.

16. Της με αριθ 9828/21−10−08 (ΦΕΚ 2226/Β/30.10.08) 
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην 
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης που μετονομάστηκε σε 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα 
με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010), όπως ισχύει κάθε 
φορά.

17. Της υπ’ αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008) 
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγ−
χου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Της υπ’ αριθ. 1100330/1954/ΔΜ/6−10−2008 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον 
καθορισμό νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ08), όπως ισχύει κάθε φορά.

19. Την με αριθμ. 339621/7.12.2009 (ΦΕΚ 516/10.123.2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως διορθώθη−
κε με το 523/11.12.2009 ΦΕΚ, με την οποία διορίζεται 
ο Ευάγγελος Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του 
Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών του 
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών 
του Υπουργείου.

20. Την με αριθ. 4399/22−05−2009 «Επιστολής Ενημέρω−
σης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξης 
από το ΠΑΑ 2007−2013» (Μέτρα 311, 312, 313, 321, 322 και 
323) της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

21. Την υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄).

22. Την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων περί καθεστώτων ενισχύσεων της προ−
γραμματικής περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013» (ΠΑΑ) (ΦΕΚ 772/Β).

Β. Τους κανονισμούς και αποφάσεις:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 

18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων 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. Τον Κανονισμό (EΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 
24ης Οκτωβρίου 2006 όπως αντικαταστάθηκε από τον 
Κανονισμό (EΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυ−
γούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (γενικός 
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

3. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Την απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (Α.Π.: 
E(2006) 3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Εθνικών 
Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περί−
οδο 2007−2013.

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.
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6. Τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων επιπλέον αυτής που δημιουργεί η τροπο−
ποιούμενη με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινή 
απόφαση μας περί καθεστώτων ενισχύσεων της προ−
γραμματικής περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013» (ΠΑΑ) ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικαθιστούμε την δεύτερη παράγραφο της ενότη−

τας Δ (Είδος ενίσχυσης) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με το 
εξής κείμενο:

Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δι−
καιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ. 2 του Καν. 
(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαι−
ούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 
110% της προκαταβολής.

Άρθρο 2
Αντικαθιστούμε την δεύτερη παράγραφο της ενότη−

τας Δ (Είδος ενίσχυσης) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με το 
εξής κείμενο:

Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δι−
καιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ. 2 του Καν. 
(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαι−
ούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 
110% της προκαταβολής.

Άρθρο 3

Αντικαθιστούμε την δεύτερη παράγραφο της ενότη−
τας Δ (Είδος ενίσχυσης) του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με το 
εξής κείμενο:

Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δι−
καιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ.2 του Καν. 
(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαι−
ούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 
110% της προκαταβολής.

Άρθρο 4

Αντικαθιστούμε την δεύτερη παράγραφο της ενότη−
τας Δ (Είδος ενίσχυσης) του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με το 
εξής κείμενο:

Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δι−
καιούχου, η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ.2 του Καν. 
(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά, με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαι−
ούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 
110% της προκαταβολής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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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)

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

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