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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Παρά−

καμψης Φαρσάλων, μήκους περίπου 2652 m, με αρχή 
τη Χ.Θ. 62+550 της Εθνικής Οδού (3) του Δευτερεύ−
οντος Δικτύου «Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρι−
σα» (αφετηρία χιλιομέτρησης το κέντρο της Λαμίας), 
και τέλος τη Χ.Θ. 61+850 της Εθνικής Οδού (30) του 
Τριτεύοντος Δικτύου «Μικροθήβες από Ανισόπεδο 
Κόμβο με Νέα Εθνική Οδό (1) – Φάρσαλα» (αφετηρία 
χιλιομέτρησης το κέντρο του Βόλου), ως τμήματος 
του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου ................ 1

Αναπροσαρμογή των κομίστρων των υπεραστικών συγκοι−
νωνιακών φορέων της χώρας λόγω αύξησης των συ−
ντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)  2

 Τροποποίηση της αριθ.280947/1982/07.03.08 ΚΥΑ, 
Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική 
Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 
του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» ......................................................... 3

Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων κατά Περιφέρεια 
για την 1η Προκήρυξη Έτους 2009 και του ύψους πα−
ρεχόμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο του Μέτρου 112 
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007−2013. 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΜΕΟ/7222/ε/1061/π.ε. (1)
 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Παρά−

καμψης Φαρσάλων, μήκους περίπου 2652 m, με αρχή 
τη Χ.Θ. 62+550 της Εθνικής Οδού (3) του Δευτερεύ−
οντος Δικτύου «Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρι−
σα» (αφετηρία χιλιομέτρησης το κέντρο της Λαμίας), 
και τέλος τη Χ.Θ. 61+850 της Εθνικής Οδού (30) του 
Τριτεύοντος Δικτύου «Μικροθήβες από Ανισόπεδο 
Κόμβο με Νέα Εθνική Οδό (1) – Φάρσαλα» (αφετηρία 
χιλιομέτρησης το κέντρο του Βόλου), ως τμήματος 
του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 69/88 «Περί οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90 
«Περί συστάσεων Γενικών Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/91 
«Περί συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και 
το Π.Δ. 167/92 «Περί τροποποίησης του Οργανισμού της 
Γ.Γ.Δ.Ε.».

3. Το Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30 Α/11−3−93) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

4. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30−5−97) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ16α/04/773/29−11−90 
«Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/07−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου υπουργείων» και το Π.Δ. 189/2009 «περί 
καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων των 
Υπουργείων».

7. Το Ν. 3155/55 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 
Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα.

8. Το Β.Δ. της 9−8−55 «Περί Καθορισμού των Εθνι−
κών Οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/55» και την
Γ 25871/9−7−63 απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίων 
Έργων «Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών».

9. Το Β.Δ. της 6−2−56 (ΦΕΚ 47 Α/8−2−56) «Περί Καθορι−
σμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους 
κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/55».

10. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων» και ειδικότερα την παράγραφο 3 του 
άρθρου 25.

11. Την εγκύκλιο 18/99 με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ο/516/10−
5−99 «Περί χαρακτηρισμού οδών ως Εθνικών ή Επαρ−
χιακών σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 3 του 
Νόμου 1418/84.

12. Το Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκα−
ταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρα−
τηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και 
περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά 
των οδών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με 
το Π.Δ. 118/06.

13. Το Ν. 653/77 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων 
ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εθνικών Οδών κ.λ.π.» όπως 
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τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και 
το Ν.Δ. 929/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου του 1 του 
Ν. 653/77».

14. Το Π.Δ. 209/98 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της 
υπεραστικής συγκοινωνίας».

15. Την ανάγκη χαρακτηρισμού της οδού που ανα−
φέρεται στο θέμα, για να εναρμονίζονται οι ανάλογες 
νομοθετικές διατάξεις.

16. Την διαπιστωτική υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/
ε/114/3−2−95: «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
Νήσων εκτός από Κρήτη, Εύβοια, Κέρκυρα και Ρόδο».

17. Την υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9−3−95 (ΦΕΚ 
293 Β΄/17−4−95) «Περί Ανακατάταξης Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου των Νομών της Χώρας».

18. Την απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/1308/15−12−95 Αναπληρωτή 
Υπουργού (τέως) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (και νυν ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) (ΦΕΚ 
30Β΄/19−1−96) «Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Ατ−
τικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδο−
νίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και 
Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο», αφού είδαμε:

1. Την κοινή υπουργική απόφαση 108066/5−6−98 των 
Υπουργών (τέως) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (και νυν ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), τέως 
Γεωργίας και Πολιτισμού με θέμα: «Έγκριση περιβαλ−
λοντικών όρων για το έργο: Εθνική Οδός Λάρισας 
– Φαρσάλων, Τμήμα: Παράκαμψη Φαρσάλων (Ενωτική 
Οδός Εθνικών Οδών Λάρισας – Φαρσάλων, Φαρσάλων 
– Μικροθηβών και Φαρσάλων – Λαμίας», που εκδόθηκε 
από το (τέως) Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο−
ντος/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Γραφείο 
Έργων Υποδομών και Δικτύων.

2. Την απόφαση 812/Τσ/97/24−3−99 του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Έγκριση το−
πογραφικών εργασιών και οριστικής μελέτης οδοποιίας 
Παράκαμψης Φαρσάλων, ενωτικής των Εθνικών Οδών 
Φαρσάλων – Βόλου, Φαρσάλων – Λάρισας και Φαρσάλων 
– Λαμίας», που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Το έγγραφο 4422/10−6−08 του Δήμου Φαρσάλων 
Νομού Λαρίσης όπου ζητείται ο χαρακτηρισμός της 
Παράκαμψης Φαρσάλων ως Δευτερεύοντος Εθνικού 
Οδικού Δικτύου.

4. Το έγγραφο 3948/55204/21−7−08 της Διεύθυνσης 
Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
διά του οποίου εισηγείται τον χαρακτηρισμό της Περι−
φερειακής Οδού Φαρσάλων ως Δευτερεύοντος Εθνικού 
Οδικού Δικτύου.

5. Το έγγραφο 6256/31−07−08 της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, διά 
του οποίου συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό της Οδικής 
Παράκαμψης Φαρσάλων ως οδού του Δευτερεύοντος 
Εθνικού Δικτύου.

6. Το έγγραφο 4203/25−8−08 της Διεύθυνσης Πολε−
οδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, με το 
οποίο συγκατατίθεται στον χαρακτηρισμό της Οδικής 
Παράκαμψης Φαρσάλων.

7. Το έγγραφο 7166/1−10−08 του Δήμου Φαρσάλων 
Νομού Λαρίσης, με το οποίο υποβάλλονται προς τη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα για την προώθηση 
της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Οδικής Παράκαμ−
ψης Φαρσάλων και εν συνεχεία αποχαρακτηρισμού των 
παλαιών τμημάτων των Εθνικών Οδών (3) και (30).

8. Το έγγραφο 9656/π.ε./2008/29−10−09 του τμήματος 
Τ.Υ.Δ.Κ. της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρω−
σης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο συναινεί στον 
χαρακτηρισμό της Οδικής Παράκαμψης Φαρσάλων ως 
οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου.

9. Την από 2−12−09 Τεχνική Έκθεση του τμήματος Οδι−
κής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου παρέ−
χονται τεχνικές πληροφορίες για το υπόψη νέο οδικό 
τμήμα και προτείνεται η υπαγωγή του στο Δευτερεύον 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

10. Το έγγραφο 4290/73244/3−12−09 του τμήματος Οδι−
κής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων της Διεύθυν−
σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, διά του 
οποίου αποστέλλονται προς το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία – έγγραφα και σχέδια 
– και γίνεται εισήγηση για την ένταξη της Παράκαμψης 
Φαρσάλων στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Και επειδή:
1. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν είναι χαρακτηρι−

σμένο αλλά έχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά Εθνικής 
Οδού και αποτελεί νέο οδικό άξονα και παραλλαγή 
υφισταμένων τμημάτων των Εθνικών Οδών (3) «Λαμία 
– Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρισα» από τη Χ.Θ. 62+550 
μέχρι τη Χ.Θ. 65+130 και (30) «Βόλος – Μικροθήβες – Φάρ−
σαλα» από τη Χ.Θ. 61+850 μέχρι τη Χ.Θ. 62+800, που 
διέρχονται μέσα από την πόλη των Φαρσάλων.

2. Η υπόψη οδός έχει μήκος 2652 m, με δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 m εκάστη, 
κεντρική νησίδα πλάτους 4 m και έρεισμα πλάτους 2,50 
m και διοχετεύει τον υπεραστικό κυκλοφοριακό φόρτο 
εκτός της κατοικημένης περιοχής των Φαρσάλων.

3. Η λειτουργική σημασία της νέας οδού είναι μεγάλη, 
αφού με την Παράκαμψη Φαρσάλων προέκυψε περι−
βαλλοντική αναβάθμιση της πόλης και ασφαλέστερη 
διακίνηση των κατοίκων ενώ συγχρόνως βελτιώθηκαν 
και σημαντικές παράμετροι της κυκλοφορίας όπως η 
ασφάλεια, η ταχύτητα και η κυκλοφοριακή ικανότητα, με 
αποτέλεσμα την συνολική βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στις υφιστάμενες Εθνικές Οδούς.

4. Βάσει του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169Α΄ / 15−7−98), άρθρο 
1, παράγραφος 1(β), το εν θέματι οδικό τμήμα πληρεί 
τις προϋποθέσεις ένταξής του στο Δευτερεύον Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο, καθόσον συνδέει μεταξύ τους τις Εθνικές 
Οδούς (3) του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 
και (30) του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου που 
οδηγούν σε μεγάλα αστικά κέντρα (Λαμία, Λάρισα, Βό−
λος).

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του 
Νόμου 1418/84 επιτρέπεται σε περίπτωση αμφιβολίας 
σχετικά με τον χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως Εθνι−
κών ή Επαρχιακών λόγω παραλλαγών ή χρησιμοποίησής 
τους ως κλάδων κυκλοφοριακών κόμβων ή για άλλους 
ανάλογους λόγους ο καθορισμός να γίνεται με απόφαση 
του – τότε – Υπουργού Δημοσίων Έργων (και νυν Υπουρ−
γού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να ενταχθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της 
χώρας, το νέο οδικό τμήμα της Παράκαμψης Φαρσά−
λων, μήκους περίπου 2652 m, με αρχή τη Χ.Θ. 62+550 
της Εθνικής Οδού (3) του Δευτερεύοντος Δικτύου 
«Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρισα» (αφετηρία 
χιλιομέτρησης το κέντρο της Λαμίας), και τέλος τη 
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Χ.Θ. 61+850 της Εθνικής Οδού (30) του Τριτεύοντος 
Δικτύου «Μικροθήβες από Ανισόπεδο Κόμβο με Νέα 
Εθνική Οδό (1) – Φάρσαλα» (αφετηρία χιλιομέτρησης το 
κέντρο του Βόλου). Η οδός αυτή αποτελεί βελτιωμένη 
παραλλαγή των υφισταμένων τμημάτων των Εθνικών 
Οδών (3) «Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρισα» από 
τη Χ.Θ. 62+550 μέχρι τη Χ.Θ. 65+130 και (30) «Βόλος 
– Μικροθήβες – Φάρσαλα» από τη Χ.Θ. 61+850 μέχρι τη 
Χ.Θ. 62+800, που διέρχονται μέσα από την πόλη των 
Φαρσάλων και κατατάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο με αρίθμηση (3).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

F 
   Αριθμ. Β−12576/1133 (2)
Αναπροσαρμογή των κομίστρων των υπεραστικών συ−

γκοινωνιακών φορέων της χώρας λόγω αύξησης 
των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 13 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση 

και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών 
με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφά−
λεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
268).

β) του άρθρου 12 του νόμου 3833/2010 «Προστασία 
της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40), που 
αντικατέστησε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248). 

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

δ) του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

ε) της αριθ. Β−4223/358 (Β΄ 871/13−5−2008) απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπρο−
σαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών 
ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».

2) Το γεγονός ότι η αναπροσαρμογή των συντελε−
στών Φ.Π.Α. συνεπάγεται την υποχρέωση των ΚΤΕΛ να 
αποδίδουν αυξημένο ποσό φόρου από την 15/3/2010 
και στο εξής.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Το άρθρο 2 της αριθ. Β−4223/358 απόφασής μας 
«Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπε−
ραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας», αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«Άρθρο 2

Καθορισμός κομίστρου υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ 
Α.Ε.

1. Οι τιμές του κομίστρου στις υπεραστικές επιβατικές 
γραμμές των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και της Δημοτικής 
Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «ΡΟΔΑ» με βάση τους 
χιλιομετρικούς συντελεστές κομίστρου, ανά χιλιόμετρο 
και επιβάτη, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την αριθ. Β−
οικ.6526/509/06 (Β΄ 199) απόφαση του Υπουργού Μετα−
φορών και Επικοινωνιών καθώς και οι τιμές των εισιτη−
ρίων των αστικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της 
εισφοράς του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του 
ν.2963/2001 (Α΄268) που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά 
ΚΤΕΛ, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Α. Ενδονομαρχιακών γραμμών

A/A ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. Χιλιομετρικός 
Συντελεστής 

(1) Αττικής, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, 
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ρόδου, «ΡΟΔΑ» 0,0807 €

(2) Έβρου, Ευβοίας, Ζακύνθου, Μαγνησίας, 
Μεσσηνίας, Ροδόπης 0,0835 €

(3)

Αρκαδίας, Αργολίδας, Άρτας, Δράμας, Θήβας, 
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λειβαδιάς, 
Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Σερρών, 

Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας,
Φωκίδας, Χαλκιδικής

0,0877 €

(4) Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ημαθίας, 
Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κω, Λάρισας 0,0887 €

(5) Αίγινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κοζάνης, 
Λακωνίας, Σαλαμίνας, Σαμοθράκης 0,0893 €

(6) Ηρακλείου−Λασιθίου, Κιλκίς, Κορινθίας,
Χανίων – Ρεθύμνης 0,0933 €

(7)
Άνδρου, Θάσου, Θήρας, Ίου, Καρπάθου, 

Λέσβου, Λήμνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, 
Σάμου, Σύρου, Τήνου, Χίου

0,1005 €

Στους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές συμπε−
ριλαμβάνεται η εισφορά του πέντε τοις εκατό (5%) του 
άρθρου 13 του ν.2963/2001 (Α΄268).

Β. Διανομαρχιακών γραμμών
Για το πέραν του ενδονομαρχιακού τμήματος της 

γραμμής, ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) διαμορ−
φώνεται σε 0,0765 €. 

Γ. Αστικές επιβατικές γραμμές 
Για τις αστικές γραμμές που εκμεταλλεύονται τα λε−

ωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, το ελάχιστο εισιτήριο 
διαμορφώνεται σε 0,90 € και το μέγιστο εισιτήριο σε 
1,60 €.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγου−
μένης παραγράφου:

α) Οι μεταξύ των νομών Ηρακλείου−Λασιθίου και Χα−
νίων − Ρεθύμνου γραμμές, θεωρούνται ενδονομαρχιακές 
και οι μεταξύ των περιοχών Ηρακλείου−Λασιθίου αφενός 
και Χανίων−Ρεθύμνου αφετέρου ως διανομαρχιακές.

β) Προκειμένου περί διανομαρχιακής γραμμής που την 
συνεκμεταλλεύονται δύο ή περισσότερα ΚΤΕΛ, εφαρμό−
ζονται οι αντίστοιχοι ενδονομαρχιακοί συντελεστές για 
τα τμήματα της γραμμής που εκτείνονται στην περιοχή 
αρμοδιότητας κάθε ΚΤΕΛ το οποίο συμμετέχει στην 
εκμετάλλευση της γραμμής και ο διανομαρχιακός συ−
ντελεστής για τα υπόλοιπα τμήματα της γραμμής.»

2. Το άρθρο 3 της αριθ. Β−4223/358 απόφασής μας, 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 3
Κόμιστρο αποσκευών και μικροδεμάτων

1. Για το πέραν των δέκα (10) χιλιόγραμμων βάρος 
αποσκευών επιβάτη που ταξιδεύει με υπεραστικά λεω−
φορεία και για τα ασυνόδευτα μικροδέματα εφημερί−
δων περιοδικών ή άλλων εντύπων καθορίζεται κόμιστρο, 
συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του πέντε τοις 
εκατό (5%) του άρθρου 13 του ν.2963/2001 (Α΄268), το 
οποίο προκύπτει με βάση το συντελεστή 0,000733 € 
ανά χιλιόγραμμο και ανά χιλιόμετρο.

2. Ο ίδιος συντελεστής, συμπεριλαμβανομένης της 
εισφοράς του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του 
ν.2963/2001 (Α΄268), 0,000733 € ανά χιλιόγραμμο και ανά 
χιλιόμετρο καθορίζεται και για τα λοιπά ασυνόδευτα 
μικροδέματα.

3. Με εξαίρεση τα ασυνόδευτα μικροδέματα εφημερί−
δων, περιοδικών ή άλλων εντύπων για τα οποία το ελά−
χιστο κόμιστρο προκύπτει όπως παραπάνω, το ελάχιστο 
κόμιστρο μεταφοράς υπερβάλλοντος βάρους αποσκευ−
ών επιβάτη, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του 
πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του ν.2963/2001 
(Α΄268), καθορίζεται σε 0,50 € και των ασυνόδευτων 
μικροδεμάτων 2,00 €.

4. Για ασυνόδευτα μικροδέματα μεγάλης αξίας το κό−
μιστρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ποσοστού ίσου 
προς πέντε στα χίλια (5‰) της αξίας του μικροδέματος 
και καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερο−
μένων με το ΚΤΕΛ, συμπεριλαμβανομένης κάθε φορά 
και της εισφοράς 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 
(Α΄268).». 

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την 15 Μαρ−
τίου 2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 22 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔHMHTΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
 Αριθμ. 250147/768 (3)  
  Τροποποίηση της αριθ.280947/1982/07.03.08 ΚΥΑ, Πρό−

γραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζη−
μίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξο−
να 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007−2013»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση Γ΄ του Ν. 992/79 

(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

3. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−

νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009). 

8. Το Π.Δ.189/2009(ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7−
10−2009 « Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

10. Την υπ. αριθμ 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄/2009).

11. Την υπ ΄αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
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/Α΄/2007).

12. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».

13. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση 
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».

14. 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).

15. Την υπ’ αριθμ. 279895/1501/08−03−2007 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές 
έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006» 
(ΦΕΚ 367/Β΄/2007).

16. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 324032/24−12−2004 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/Β΄/2004).

17. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).

18. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
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ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) 
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.

19. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και 
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου 
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου 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.

20. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα 
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει 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.

21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

22. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

23. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής 
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
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. 

24. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή−
ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

25. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

26. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

28. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγρ|σμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

29. Την απόφασή μας με αριθ. 280947/1982/07−03−08 
«Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων (εξισωτική αποζη−
μίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 
2 του ΠΑΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 393/Β/08, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

30. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

31. Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανα−
τέθηκε αρμοδίως με τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ 
Α΄/2007).

32. Την ΚΥΑ με αριθ. 324005/9.9.08 με την οποία ανα−
διαρθρώθηκε και μετονομάστηκε η Υ.Δ. του Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ειδική 
Υπηρσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ).

33. Την με αριθ. 8543/19.9.08 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».

34. Το σύμφωνο γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΑ.
35. Το γεγονός ότι προτεινόμενες τροποποιήσεις 

προκαλούν δαπάνη ύψους 300.000 Ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΚΥΑ 
280947/1982/7.03.08.

36. Την αριθμ. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 280947/1982/7.3.08 απόφασή 
μας ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 της 
αριθμ. 280947/1982/7.3.08 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο της αριθμ. 292062/1961/18.05.09 ομοίας ως 
ακολούθως:

− οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 / 10 .

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 280947/1982/7.3.08 από−
φασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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    Αριθμ. 2655 (4)
Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων κατά Περιφέρεια 

για την 1η Προκήρυξη Έτους 2009 και του ύψους πα−
ρεχόμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο του Μέτρου 112 
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007−2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ− ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/1988) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Γεωργίας» όπως ισχύει σήμερα. 
2. 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).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Την αριθ. 6809/ΔΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β/2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη».

6. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα του 
άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».

7. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως 
τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24.

8. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως 
τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13.

9. Τη με αριθμό Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013 όπως αυτή ισχύει κάθε 
φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν 
απαιτούν τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης.

10. Τη με αριθμό 9828/21.10.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ−
μογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το 
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.−Π που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε 
σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 
324005/09−09−08 ΚΥΑ. 

11. Tη με αριθμό 11283/9−12−2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008) 
ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες 
Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 3614/2007.

12. Τη με αριθμό πρωτ. 17371/20.11.2008 (Αρ. Απόφασης 
704/2008) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του 
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007 – 2013». 

13. Τη με αριθμό πρωτ. 10639/11.8.2009 ΚΥΑ των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1788/Β/2009) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της αριθμ. 
17371/20−11−2008 (Αρ. απόφασης 704/2008) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(περί καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατά−
σταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τη με αριθμό πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρό−
σκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης− φακέ−
λων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του 
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 
1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013, 
για το έτος 2009».

15. Την αριθμ. πρωτ. 2112/9.3.09 «Απόφαση ένταξης της 
πράξης Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009 στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013» του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Τη με αριθμό πρωτ. 8622/25.6.2009 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λήξη 
της περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέ−
λων υποψηφιότητας έτους 2009 στα πλαίσια του Μέ−
τρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 
– 2013». 

17. Τη με αριθμό πρωτ. 11316/03.9.2009 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αύξηση 
Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 112 
“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007−2013 για 
την 1η Προκήρυξη Έτους 2009».

18. Το γεγονός ότι η αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέρο−
ντος και συμμετοχή στην 1η προκήρυξη του Μέτρου 
για το έτος 2009 είχε ως αποτέλεσμα οι αρχικά δια−
τιθέμενες πιστώσεις να υπολείπονται σημαντικά των 
απαιτούμενων για την κάλυψη επιλαχόντων υποψηφίων 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρμόδιων γνωμο−
δοτικών επιτροπών.

19. Τη σφοδρή επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών 
της Ελλάδας στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης, γεγονός το οποίο, αφενός καθιστά αδύνατη τη 
διάθεση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου 
στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης έτους 2009, αφετέ−
ρου δε, δημιουργεί έντονη κοινωνική ανάγκη ένταξης 
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στο Μέτρο όλων των υποψηφίων – έστω με μικρότερη 
ενίσχυση − που πληρούν τις προϋποθέσεις, ειδικά στις 
ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές, όπου ο 
αγροτικός πληθυσμός αντιμετωπίζει προβλήματα επι−
βίωσης.

20. Το από 24−02−2010 ενημερωτικό σημείωμα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

21. Το γεγονός ότι οι δαπάνες ύψους 155.000.000€ 
που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας, 
θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της με 
αριθμό 704/2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 155.000.000€ για 
την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα αναληφθεί για 
Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από τη χορή−
γηση ενισχύσεων της 1ης προκήρυξης έτους 2009 του 
Μέτρου 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013 δυνάμει της 
αριθμ. πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε εφαρμογή 
της με αριθμό 704/2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

Β. Αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των φορέων 
εφαρμογής του Μέτρου, κατανέμουμε τον προϋπολο−
γισμό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 112 «Εγκα−
τάσταση Νέων Γεωργών» κατά Περιφέρεια για την 1η 
Προκήρυξη Έτους 2009, ως ακολούθως:

Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών 
ενισχύσεων του Μέτρου 112 του ΠΑΑ

(περιλαμβανομένων των αρχικά διατιθέμενων πι−
στώσεων με την 11283/9−12−2008 ΚΥΑ και την 

1422/27.1.2009 ΥΑ)

Α/Α Περιφέρεια
Προϋπολογισμός 

Δημόσιας 
Δαπάνης σε €

1. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 15.000.000

2. Κεντρικής Μακεδονίας 43.200.000
3. Δυτικής Μακεδονίας 7.000.000
4. Θεσσαλίας 13.200.000
5. Στερεάς Ελλάδος 5.900.000
6. Ηπείρου 5.600.000
7. Ιονίων Νήσων 1.400.000
8. Δυτικής Ελλάδος 15.700.000
9. Πελοποννήσου 16.800.000
10. Αττικής 800.000
11. Νοτίου Αιγαίου 1.500.000
12. Βορείου Αιγαίου 7.400.000
13. Κρήτης 21.500.000

ΣΥΝΟΛΟ 155.000.000

Με την ανωτέρω κατανομή τροποποιείται αντίστοιχα 
ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης (συνολικά και 
κατά Περιφέρεια) του άρθρου 1 της με αριθμό πρωτ. 
11283/9−12−2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008) ΚΥΑ καθώς και του 
Κεφ. Ι.Α. της με αριθμό πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφασης 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Γ. Στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της με αριθμό 17371/20.11.2008 

(Αρ. Απ. 704) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΦΕΚ 2497/Β΄/2008) ο πίνακας Γ: Υπολογι−
σμός Ύψους Παρεχόμενης Ενίσχυσης, τροποποιείται 
ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €

1 Περιοχή μόνιμης 
κατοικίας

Ορεινή 7.500
Μειονεκτική 5.000

Λοιπές Περιοχές 2.500

2

Προσανατολισμός 
παραγωγής της 

εκμετάλλευσης στη 
μελλοντική κατάσταση

Κτηνοτροφική 7.500
Φυτική 7.500

Μικτή −Μελισσοκομία 5.000

3

Επίπεδο εισοδήματος 
της εκμετάλλευσης 

στη μελλοντική 
κατάσταση

> από το 120% 
του Εισοδήματος 

Αναφοράς
5.000

80% − 120% του 
Εισοδήματος 
Αναφοράς

2.500

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ 

− ΣΥΝΟΛΟ

Μέγιστο 20.000

Ελάχιστο 10.000

Ομοίως τροποποιείται ως ανωτέρω ο πίνακας υπολο−
γισμού Ύψους Παρεχόμενης Ενίσχυσης της παραγράφου 
6 της με αριθμό πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρό−
σκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης− φακέ−
λων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του 
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 
1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013, 
για το έτος 2009».

Δ. Οι Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερει−
ών αναλαμβάνουν την υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
παρούσας, καθώς και να προβούν στις λοιπές απαιτού−
μενες ενέργειες έκδοσης των σχετικών αποφάσεων 
των υποψηφίων σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή 
και τη βαθμολογία τους από τις αρμόδιες γνωμοδο−
τικές επιτροπές. Η δαπάνη η οποία προκαλείται από 
την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΣΑΕ 082/8, Κωδικός Έργου 2009 ΣΕ0 
8280003 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι αποφάσεις ένταξης των υποψήφιων που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα Υπολογισμού Ύψους 
Παρεχόμενης Ενίσχυσης θα τροποποιηθούν σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ της παρούσας. 

Η με αριθμό πρωτ. 11316/03.9.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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