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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1122232/3041/0001A
(1)
Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η
εκτέλεση έργου της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), με σύμβαση μίσθωσης
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681
κ.ε. του Αστικού Κώδικα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997),
β) του άρθρου 3 περ. γ’ του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄),
γ) των παραγράφων 15 και 27 του άρθρου 4 του ν.2390/
1996 (ΦΕΚ 54/Α΄) και

δ) των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού Κώδικα.
2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165Α΄), όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, και β) τις διατάξεις
του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 379/2008 Γνωμοδότηση του Α2΄ Τμή−
ματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
που έγινε δεκτή με την από 18.8.2008 επισημειωματι−
κή πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
και η οποία επέχει θέση της προβλεπόμενης από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
βεβαίωσης ότι «πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου
που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 4.5/457/2366/31223/20.
11.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1
της 33/2006 ΠΥΣ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους επτά εκα−
τομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(7.405.200€) περίπου, για το χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο».
7. Το υπ’ αριθμ. 2/51940/2.10.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Προϋπολογισμού (Δ20) του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε σε εκατόν εβδομήντα (170) τον αριθμό
των ατόμων ΔΕ Ειδικότητας Χειριστών Διατρητικών
Μηχανών, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεση
έργου της Γ.Γ.Π.Σ. με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά
τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού Κώδικα,
ως εξής:
2. Το έργο που θα ανατεθεί στους εν λόγω αναδόχους
είναι η εισαγωγή φορολογικών στοιχείων στο πληρο−
φοριακό σύστημα ELENXIS, η καταχώρηση στο ΟΠΣ
Συντάξεων των δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα
σε χειρόγραφα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κα−
τάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), η σάρωση του αρχείου πράξεων
ανά συνταξιούχο και εισαγωγή τους στο πληροφοριακό
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σύστημα, σάρωση των δικαιολογητικών φακέλου συντα−
ξιούχων και εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστη−
μα, η εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχείων
χειρόγραφων συνταξιοδοτικών δεδομένων παλαιών συ−
νταξιούχων, η καταχώρηση δεδομένων αναφορικά με το
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) και η δημιουργία βάσης
δεδομένων με τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης
όλων των δημοσίων υπαλλήλων.
3. Για την ολική παράδοση του έργου απαιτείται
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Οι δε ανάδοχοι θα
αναλάβουν την εκτέλεση του έργου ως συνοφειλέτες
εις ολόκληρον, κατά το άρθρο 681 κ.επ. του Αστικού
Κώδικα. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου
επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής
των αναδόχων.
4. Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η
εκτέλεση του έργου από 15.11.2008, πρέπει να κατέχουν
πτυχίο χειριστών διατρητικών μηχανών ή αντίστοιχο
συναφές πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνι−
κού − επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελμα−
τικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (Φ.Ε.Κ. 46/Α΄) ή
άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή απολυτήριο τίτλο λυκείου ή εξατάξιου
γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου, ανεξάρτητα από ειδι−
κότητα και σχετική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
στο χειρισμό διατρητικών μηχανών.
5. Οι ανάδοχοι θα αμείβονται με 0,00090 ευρώ ανά
δακτυλισμό, και με βάση τον αριθμό των πραγματοποι−
ούμενων δακτυλισμών. Οι ανάδοχοι εφόσον δεν έχουν
την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, απαλ−
λάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκ−
δοσης στοιχείων για τις αμοιβές που θα λαμβάνουν.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκατα−
στάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
7. Το προς ανάθεση έργο πρόκειται να εκτελεστεί μια
φορά και η εκτέλεσή του δεν θα υπόκειται στις εντολές
και τις οδηγίες του εργοδότη. Οι ανάδοχοι δεν υπο−
χρεούνται να τηρούν συγκεκριμένο ωράριο υπηρεσίας
ή εργασίας, αλλά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
περαιώσουν το έργο, που τους ανατίθεται, στο συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών.
8. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
9. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες
άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στην παρούσα
απόφαση, όπως θα εξειδικευθούν στις προς κατάρτιση
συμβάσεις μίσθωσης έργου, απαγορεύεται.
10. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
11. Η εκτέλεση του έργου, που θα ανατεθεί στους
εκατόν εβδομήντα (170) αναδόχους, δεν ανάγεται στον
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της
Γ.Γ.Π.Σ., δεδομένου ότι πρόκειται για έργο έκτακτο που
θα εκτελεσθεί άπαξ. Οι λόγοι για τους οποίους η υπηρε−
σία αυτή αδυνατεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο,
είναι οι εξής:
Ι. Το έργο υπερβαίνει την παραγωγική δυναμικότητα
της Γ.Γ.Π.Σ. γιατί πρόκειται για την ανάπτυξη τριών (3)
νέων βάσεων δεδομένων (: Συντάξεων, Ενιαίου Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιακής Κατάστασης
Δημοσίων Υπαλλήλων), οι οποίες απαιτούν την αρχική
καταχώρηση και επαλήθευση μεγάλου πλήθους στοιχεί−
ων. Πέραν αυτού, το ΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών απαιτεί
την εισαγωγή όλων των φορολογικών στοιχείων των
ετών 2008 και 2009.
II. Ο αυξημένος όγκος των στοιχείων που πρέπει να
εισαχθούν.
III. Η ανάγκη αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτό,
προκειμένου να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά και στο
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο των δύο (2) ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/88675/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτι−
κών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμι−
ους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για αγο−
ρά ή παραλαβή δημητριακών από παραγωγούς το
έτος 2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1624 (ΦΕΚ Β 1432/14.10.2005)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 (ΦΕΚ Β
1948/3.10.2007) όμοια.
3. Την υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Χορήγηση πι−
στωτικών διευκολύνσεων για αγορά δημητριακών».
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την από 12.11.2008 απόφαση της Κυβερνητικής Επι−
τροπής για χορήγηση δανείων στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στους Συνεταιρισμούς μέλη τους,
για αγορά δημητριακών.
6. Την υπ’ αριθμ. 8264/9.12.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 28/
9.12.2008), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη
της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για
την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς της χώρας για αγορά ή παραλαβή δη−
μητριακών από παραγωγούς το έτος 2008.
8. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ−
νεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών
Συνεταιρισμών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπι−
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σθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών στη διάθεση των παραγόμενων στη
χώρα μας δημητριακών το έτος 2008, αποφασίζουμε:
1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ποσοστό 100%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα
Πιστωτικά Ιδρύματα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεται−
ρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να διατεθούν
στους παραγωγούς, για αγορασθείσες ή παραληφθεί−
σες ποσότητες δημητριακών το έτος 2008, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2322/1995. Τα δάνεια
που έχουν χορηγηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα εντός
του έτους 2008 στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για την αγορά δημητριακών,
υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας από την ημέρα
χορήγησής τους. Το συνολικό ποσό των ήδη χορηγη−
θέντων και χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει
τα 150.000.000,00 Ευρώ.
2) Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας
αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, θα είναι βραχυπρό−
θεσμης διάρκειας από την ημέρα χορήγησής τους και
μέχρι την ημέρα εξόφλησής τους, η οποία δεν μπορεί
να είναι πέραν της 30.09.2009.
3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)−Πανεπιστημί−
ου 37 από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
και μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2009.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από το Συμβούλιο Δια−
χείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του
Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του ν. 3458/2006, ΦΕΚ Α
94/8.5.2006), πριν την τελική έγκριση για την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τα προβλε−
πόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα
87 και 88 της Συνθήκης των Ε.Κ.). Προς διασφάλιση των
συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγ−
γύησης, θα γίνει σύσταση ενεχύρου υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου στις ποσότητες δημητριακών για τις οποίες
θα παρασχεθεί η ως άνω εγγύηση.
Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού του ανεξό−
φλητου δανείου κατά την ημερομηνία λήξης αυτού,
το ποσό αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτη−
τό. Οι Τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το
Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει,
εντός τριμήνου από τη λήξη του δανείου, να υποβάλ−
λουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
4) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο−
βάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) οι
Ε.Α.Σ. και οι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που
επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας
είναι τα κάτωθι:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από
τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
και τον Ταμία της ΕΑΣ ή του Συνεταιρισμού) το ειδικό
έντυπο−αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof−glk.gr).
2. Το καταστατικό ίδρυσης της ΕΑΣ ή του Συνεται−
ρισμού.
3. Ηλεκτρονικό αρχείο (cd ή δισκέτα) στο οποίο να
αναφέρονται τα στοιχεία κάθε παραγωγού (ονοματεπώ−
νυμο, ΑΦΜ), το είδος και η ποσότητα του προϊόντος που
έχει παραληφθεί ή αγορασθεί ανά παραγωγό και που
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παραμένει αδιάθετο στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, η τιμή μονάδας ανά κιλό, το
συνολικό ποσό, το ποσό προκαταβολής ή εξόφλησης που
έχει δοθεί για κάθε παραγωγό, το υπόλοιπο οφειλών για
κάθε παραγωγό και σχετικά παραστατικά.
4. Εκτίμηση, σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή δισκέτα),
για τις ποσότητες δημητριακών του έτους 2008, που
αναμένεται να αγορασθούν ή να παραληφθούν από
τις Ε.Α.Σ. ή τους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεται−
ρισμούς, στην οποία να αναφέρονται το είδος και η
ποσότητα, η τιμή μονάδας ανά κιλό και το σύνολο του
εκτιμηθέντος ποσού.
5) Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους – Δ25− Τμήμα Δ΄:
1. Εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης για
τα ήδη χορηγηθέντα δάνεια και εντός μηνός από τη
σύναψη κάθε νέου δανείου, κατάσταση στην οποία να
αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:
Κωδικός Τράπεζας
Αριθμός λογαριασμού
Υποκατάστημα
Επώνυμο δανειολήπτη
Όνομα δανειολήπτη
Α.Φ.Μ δανειολήπτη
Δ.Ο.Υ. Κωδικός
Δ.Ο.Υ. Όνομα
Αρχική Κ.Υ.Α
Ημερομηνία αρχικής Κ.Υ.Α.
Τροποποιητική Κ.Υ.Α.
Ημερομηνία τροπ/κής Κ.Υ.Α.
απόφαση εγγύησης
Ημερομηνία απόφασης
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης
Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
Ημερομηνία εκταμίευσης
Ποσό εκταμίευσης
Διάρκεια δανείου
2. Κατάσταση, σε μηνιαία βάση, στην οποία να ανα−
φέρονται αναλυτικά τα ποσά που δόθηκαν α) σε κάθε
παραγωγό, και β) στις Ε.Α.Σ. και στους Πρωτοβάθμιους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τα οποία αφορούν σε προ−
καταβολές ή εξοφλήσεις σε παραγωγούς.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ( Γ.Λ.Κ.− Δ.25 –Τμήμα Δ΄).
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση
οφειλές και τα δάνεια για νέα κεφάλαια κίνησης δεν δύ−
ναται να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τον ειδικό
λογαριασμό εκτός Π/Υ GR1301000230000000002340396
«Γ.Λ.Κ. Δ25 − Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων
εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 347670/8839
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.8.2008 από−
φασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιο−
λογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση
των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 992/1979
(ΦΕΚ 280/Α/1979) «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχω−
ρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας
και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και οργανωτικών θε−
μάτων».
3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
«περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
4. Τα άρθρα 13−29 του ν. 2637 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) περί
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο
29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003) και το
άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006).
5. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013».
6. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
7. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/4252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
10. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και Γε−
ωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
στις Ν.Α. της χώρας».
11. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
12. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/ Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».

13. Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου» (ΦΕΚ 1921/Β΄/2004).
14. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 125/Β΄/2007).
15. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοινή υπουργική
απόφαση «Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων (Εξισω−
τική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212
του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013».
16. Την υπ’ αριθμ. 281255/6.5.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)”» (ΦΕΚ 794/Β΄/2008).
17. Την υπ’ αριθμ. 46435/23.4.2007 Εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Εγκύκλιος−Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ολο−
κληρωμένου Συστήματος 2007 σχετικά με την εφαρμο−
γή του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών
καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια του Καν.
(ΕΚ) 1782/03 και 1405/06».
18. Την υπ’ αριθμ. 68692/5.5.2008 Εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Εγκύκλιος−Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ολο−
κληρωμένου Συστήματος 2008 σχετικά με την εφαρμο−
γή του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών
καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια του Καν.
(ΕΚ) 1782/03 και 1405/06».
19. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 απόφαση του ΥΠΑΑ
και Τ Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας
2007−2013.
19α. Την υπ’ αριθμ. 8543/12.9.2008 απόφαση Υπουρ−
γού ΥΠΑΑ και Τ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδι−
κή Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Έγγραφο
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης που μετο−
νομάσθηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης 2007−2013 με την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή
υπουργική απόφαση.
20. Τον υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίη−
ση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2019/93, (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1454/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1868/94, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1251/1999,
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ)
υπ’ αριθμ. 2358/71 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2529/2001, όπως
τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον υπ’ αριθμ. 796/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την
εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφο−
ροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος δια−
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χείρισης κι ελέγχου που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Τον υπ’ αριθμ. 1973/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βά−
σει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και
τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την
παύση καλλιέργείας για την παραγωγή πρώτων υλών,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
23. Τον υπ’ αριθμ. 1290/2005 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
24. Τον υπ’ αριθμ. 1698/2005 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
25. Τον υπ’ αριθμ. 885/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου
σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών
και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαρι−
ασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
26. Τον υπ’ αριθμ. 1320/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από
τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
27. Τον υπ’ αριθμ. 883/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την
τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών
τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
28. Τον υπ’ αριθμ. 1405/2006 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωρ−
γία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003.
29. Τον υπ’ αριθμ. 1974/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
30. Τον υπ’ αριθμ. 1975/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επι−
τροπής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρ−
μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών
ελέγχου καθώς και την πολλαπλής συμμόρφωση σε
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
31. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013.
32. Τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
τα Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ για τα έτη
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εφαρμογής 2007 και 2008 οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν
στις 18.10.2007 και 2.4.2008 αντίστοιχα.
33. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Προγραμμα−
τισμού και Γ.Δ. για την εφαρμογή του Προγράμματος
οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε
εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013.
34. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού ΥΠΑΑ και Τ με την οποία θεσπίσθηκε το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 − 20013
35. Την υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.8.2008 απόφαση
του Υπουργού ΥΠΑΑ και Τ «Λεπτομέρειες εφαρμογής,
έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμμα−
τος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση)
σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013»,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 9 και τις παραγράφους 1 και
3 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.8.2008
απόφασή μας ως ακολούθως:
΄Αρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως φορέας υλοποίησης συντάσσει
καταστάσεις δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια επι−
λεξιμότητας και τις διαβιβάζει στη Δ/νση Προγραμμα−
τισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ
προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος ώστε
να επαληθευθεί η τήρηση των διατάξεων Εθνικής και
Κοινοτικής νομοθεσίας.
Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγ−
χου ο αρμόδιος φορέας εφαρμογής δηλαδή η Δ/νση
Προγραμματισμού και Γ.Δ. του ΥΠΑΑ και Τ προβαίνει σε
έκδοση απόφασης Έγκρισης Πράξης/ Δικαιούχων σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007−2013 την οποία κοινοποιεί στο φορέα
υλοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ).»
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ο προσδιορισμός των εισοδημάτων (γεωργικών−εξωγε−
ωργικών) γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
Για τον υπολογισμό του γεωργικού εισοδήματος του
αιτούντα/της αιτούσας, το οποίο απαιτείται να είναι
τουλάχιστον το 25% του συνολικού ατομικού εισοδήμα−
τος, θα προστίθενται τα γεωργικά εισοδήματα και των
δυο συζύγων ακόμα και στις περιπτώσεις που ο αιτών/η
αιτούσα δεν έχει καθόλου γεωργικό εισόδημα.
Στις περιπτώσεις που ο αιτών/η αιτούσα έχει υποβάλει
Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία
θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο αιτών/η αιτούσα θα
μπορεί να ενισχυθεί μόνο εφόσον αποδείξει με επίσημα
παραστατικά ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού
ατομικού εισοδήματος είναι γεωργικό.
Δεν υπολογίζονται ούτε ως γεωργικά ούτε ως εξω−
γεωργικά εισοδήματα οι κάτωθι κατηγορίες εισοδη−
μάτων:
1. Τα ενοίκια ακινήτων εφόσον το συνολικό τους ετή−
σιο ύψος δεν υπερβαίνει το εισόδημα αναφοράς.
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2. Τα επιδόματα ανεργίας.
3. Τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη κά−
ποιων κοινωνικών τάξεων (πολυτέκνων, κ.λπ).
4. Τα εισοδήματα από αποζημιώσεις, έξοδα παραστά−
σεων ή γενικά περιοδικές καταβολές ποσών αιρετών
μελών των ΟΤΑ, Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων, Συνδικαλι−
στικών φορέων ή Συνεταιρισμών.
5. Το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης.
Το εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από αγρο−
βιοτεχνία και αγροτουρισμό, εφόσον υπάρχει ένταξη σε
πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, καθώς και το δασικό εισόδημα θεωρούνται
αγροτικά αλλά θα λαμβάνονται ως γεωργικά για την
εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212.
Επιπλέον, ο προσδιορισμός των εισοδημάτων (γεωργι−
κών – εξωγεωργικών) γίνεται από το Εκκαθαριστικό της
Εφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις φοροαπαλλαγές του
άρθρου 44 του ν. 2238/1994 .Συγκεκριμένα στο γεωργικό
εισόδημα αθροίζονται και τα ποσά που εμφανίζονται
στους κωδικούς 339−340 της δήλωσης φορολογίας ει−
σοδήματος (έντυπο Ε1)
2. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 12 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩ−
ΣΕΙΣ» μετά το σημείο 23 προστίθεται σημείο 24 που έχει
ως εξής: «Για την εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212 οι
ιχθυεργάτες εξισώνονται με τους αλιεργάτες».
3. Την τροποποίηση του παραρτήματος ως προς την
καλλιέργεια της πατάτας όπως στο επισυναπτόμενο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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37.
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39.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.8.2008
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 8264
(4)
Κατανομή ποσών σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις για
αγορά δημητριακών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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΄)
2. Την από 12 Νοεμβρίου 2008, απόφαση της Κυβερ−
νητικής Επιτροπής για χορήγηση δανείων στις Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών και στα μέλη αυτών, συνεται−
ριστικές οργανώσεις, για την αγορά δημητριακών.
3. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ−
νεταιρισμών και των μελών τους, προκειμένου να αντι−
μετωπιστούν προβλήματα στην παραγωγή δημητριακών,
εσοδείας 2008
4. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995
5. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι
δυνατό να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό
του ν. 128/1975, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56700/Β.303/
8.12.2008 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
α) Την κατανομή του ποσού των εκατό πενήντα εκα−
τομμυρίων ευρώ (150.000.000 €), στις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών, για την αγορά δημητριακών σύμφωνα
με τον ακόλουθο Πίνακα 1:
Πίνακας 1: Κατανομή ποσών (σε ευρώ) ανά συνεταιρι−
στική οργάνωση και Νομό

1
2
3
4
5
6
7

Συνεταιριστική Οργάνωση
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΕΑΣ Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΕΑΣ Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΕΑΣ Μεσολογγίου − Ναυπακτίας
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΕΑΣ Ξηρομέρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Ν. Αρκαδίας
ΕΑΣ Αρκαδίας Ν. Αρκαδίας
ΕΑΣ Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας
Ν. Αχαΐας
ΕΑΣ Αιγίου Ν. Αχαΐας

12
13
14
15

ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ

Α/Α

11

Σύνολο σε Ευρώ
(με στρογγυλοποίηση)
1.140.000
60.000
2.200.000

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
34

35
36
37

38

100.000
39
250.000
250.000

40

400.000

41

Ν. Βοιωτίας
ΕΑΣ Θήβας Ν. Βοιωτίας
ΕΑΣ Λειβαδιάς Ν. Βοιωτίας
Ν. Γρεβενών
ΕΑΣ Γρεβενών Ν. Γρεβενών
Ν. Δράμας
ΕΑΣ Ν. Δράμας
Ν. Δωδεκανήσου
ΕΑΣ Ν. Δωδεκανήσου
Ν. Έβρου
ΕΑΣ Διδυμότειχου Ν. Έβρου
ΕΑΣ Έβρου
ΕΑΣ Ορεστιάδας Ν. Έβρου
Ν. Εύβοιας
ΕΑΣ Ν. Εύβοιας
Ν. Ευρυτανίας
ΕΑΣ Ν. Ευρυτανίας
Ν. Ηλείας
ΕΑΣ Αμαλιάδας Ν. Ηλείας
ΕΑΣ Γαστούνης Ν. Ηλείας
ΕΑΣ Λεχαινών Ν. Ηλείας
ΕΑΣ Ηλείας − Ολυμπίας Ν. Ηλείας
Ν. Ημαθίας
ΕΑΣ Βέροιας Ν. Ημαθίας
Ν. Θεσπρωτίας
ΕΑΣ Θεσπρωτίας Ν. Θεσπρωτίας
Ν. Θεσσαλονίκης
ΕΑΣ Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκη
ΕΑΣ Θεσ/κης − Νέα Ομοσπονδία
Ν. Ιωαννίνων
ΕΑΣ Ν. Ιωαννίνων
Ν. Καβάλας
ΕΑΣ Ν. Καβάλας
ΕΑΣ Παγγαίου Ν. Καβάλας
Ν. Καρδίτσας
ΕΑΣ Ν. Καρδίτσας
Ν. Καστοριάς
ΕΑΣ Καστοριάς Ν. Καστοριάς
Ν. Κιλκίς
ΕΑΣ Αξιούπολης Ν. Κιλκίς
ΕΑΣ Ν. Κιλκίς
Ν. Κορινθίας
ΕΑΣ Ν. Κορινθίας
Ν. Κοζάνης
ΕΑΣ Εορδαίας Πτολεμαϊδας
Ν. Κοζάνης
Ν. Λακωνίας
ΕΑΣ Ν. Λακωνίας
Ν. Λάρισας
ΕΑΣ Ελασσόνας Ν. Λάρισας
ΕΑΣ Λάρισας Τύρναβου − Αγιάς
Ν. Λάρισας
Ν. Μαγνησίας
ΕΑΣ Βόλου Ν. Μαγνησίας
Ν. Μεσσηνίας
ΕΑΣ Ν. Μεσσηνίας
Ν. Ξάνθης
ΕΑΣ Ν. Ξάνθης
Ν. Πέλλας
ΕΑΣ Αλμωπίας Αριδαίας Ν. Πέλλας

35785
350.000
1.500.000
1.750.000
3.800.000
420.000
3.400.000
4.500.000
18.000.000
180.000
80.000
1.100.000
1.300.000
1.730.000
1.350.000
270.000
700.000
450.000
5.200.000
4.500.000
7.600.000
1.800.000
2.900.000
1.800.000
650.000
2.800.000
160.000
950.000

50.000
450.000
6.000.000

3.000.000
180.000
6.000.000
70.000

35786
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΑΣ Γιαννιτσών Ν. Πέλλας
ΕΑΣ Έδεσσας Σκύδρας
Ν. Πιερίας
ΕΑΣ Ν. Πιερίας
Ν. Πρέβεζας
ΕΑΣ Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας
Ν. Ροδόπης
ΕΑΣ Ν. Ροδόπης
Ν. Σερρών
ΕΑΣ Ν. Σερρών
ΕΑΣ Βισαλτίας Ν. Σερρών
Ν. Τρικάλων
ΕΑΣ Ν. Τρικάλων
ΕΑΣ Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων
Ν. Φθιώτιδας
ΕΑΣ Αμφίκλειας Ν. Φθιώτιδας
ΕΑΣ Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας
ΕΑΣ Λαμίας Ν. Φθιώτιδας 6.500.000
Ν. Φλώρινας
ΕΑΣ Αμύνταιου Ν. Φλώρινας
ΕΑΣ Ν. Φλώρινας

1.600.000
70.000
590.000
1.300.000
3.800.000
4.900.000
3.000.000
10.000.000
1.900.000
700.000
750.000

2.150.000
950.000

56
57

Ν. Χαλκιδικής
ΕΑΣ Ν. Χαλκιδικής
1.900.000
500.000
ΚΕΣΠΥ (Κεντρική Ένωση Σπόρων και
Πολλαπλασιαστικού Υλικού)
Σύνολο
150.000.000

β) Οι προκαταβολές που θα χορηγηθούν από τις Ενώ−
σεις Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι για:
− Σκληρό σιτάρι
0,17 €/κιλό
− Μαλακό σιτάρι
0,14 €/κιλό
− Κριθάρι
0,14 €/κιλό
− Βρώμη
0,14 €/κιλό
− Αραβόσιτο
0,11 €/κιλό
γ) Όσα ποσά δεν αξιοποιηθούν, μερικώς ή ολικώς, από
τις αναφερόμενες, στον ανωτέρω πίνακα 1, Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), θα ανακατανεμηθούν
σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις όμορων Νομών, με νεώ−
τερη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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