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                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                        
  Α∆Α: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΦΕΚ: 3514 B ΄ (29-12-2014) 
  Αθήνα, 17-12-2014   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                         Αρ. Πρωτ.:5562/160320  
∆/νση Προγρ/σµού & Γ.∆.                           
Τµήµα ΣΤ΄                          
Πληρ. : Μιχ. Παγανιάς, ∆ηµ. Τζωρτζίνης 
Τηλ    :  210-2124134 - 2125550                                     ΠΡΟΣ : Π. ∆. 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Tροποποίηση και συµπλήρωση της αρίθµ. 422/408583/6914/29-11-2000 ΚΥΑ 

Πρόγραµµα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 

αρ. 1257/99 του Συµβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 

 

 

                                               ΚΟΙΝΗ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
                                        ΚΑΙ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ         ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
Ι . Τις διατάξεις: 
 

1. Του Ν.2237/94 (ΦΕΚ Α΄149) και του άρθρου 28 του Ν.2945/01 ( ΦΕΚ Α΄ 223) για την 
εφαρµογή της πρόωρης συνταξιοδότησης και συναφών θεµάτων. 

2. Του άρθρου 22 του Ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρµογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 
ρύθµιση συναφών και οργανωτικών θεµάτων (ΦΕΚ Α280΄).  

3. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 
Α΄34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/84. 
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4. Του Ν.∆. 131/1974 (ΦΕΚ Α΄ 320) «Περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την 
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγή» και του Ν. 1409/83 
συµπλήρωση των διατάξεων του άνω Ν.∆ (ΦΕΚ Α΄199). 

5. Του Ν. 2065/92 άρθρο 39, παρ. 10, (ΦΕΚ Α΄ 113) περί κοινών αποφάσεων Υπουργού 
Γεωργίας και Οικονοµικών για την έγκριση οικονοµικών ενισχύσεων.  

6. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 23 του 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141), καθώς και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143). 

7. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

8. Του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για νέους αγρότες» (Α΄173). 
9. Του Ν. 4093/2012 ΄΄ Εγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016. 

10. Του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 817/2004 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 
Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΠΕ. 

11. Του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη 
χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

12. Του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του Καν. 1974/06 (L 368) και 1975/06 (L 368) της Επιτροπής για την θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων  εφαρµογής του Καν. 1968/05 του Συµβουλίου για τη Στήριξη της 
Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 

14. Του Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που αφορά τις ενισχύσεις για 
Πρόωρη Συνταξιοδότηση. 

15. Του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1257/99 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΠΕ όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 και ισχύει. 

16. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).       

17. Του Π. ∆. αρίθµ. 89/2014, ∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ  Α 134/10-6-2014) και του Π.∆. 158/2014 (ΦΕΚ Α΄ 240/3-11-2014). 

18. Της ΚΥΑ 515/212964/878/24-01-2003 « Καθορισµός των δικαιολογητικών και τρόπου 
πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης κλπ  
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ. 715/329216/3766/ 30-9-2009 
ΚΥΑ». 

19. Της αρίθµ. 606/25208/24-2-2014 ΚΥΑ «¨Εγκριση πιστώσεων για την πληρωµή 
ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης για το έτος 
2014» (Β΄ 600). 

20. Της αριθµ.   Y48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου 
Σταϊκούρα». 

21. Της αριθ. 408583/6914/422/29-11-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας «Πρόγραµµα Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
Αγροτών στα πλαίσια εφαρµογής του Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συµβουλίου όπως ισχύει µε 
τις τροποποιήσεις της, αρίθµ. 651/263030/24-3-2006 και αρίθµ. 303401/4393/8-9-2006 
ΚΥΑ. 

22. Του αριθµ. 80/5-1-2007 εγγράφου της ∆.Α. Ε.Π.Α.Α. σχετικά µε την γνωστοποίηση 
έναρξης πληρωµών ανειληµµένων υποχρεώσεων. 

23. Του µέτρου 1 ΄΄ Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών ΄΄ του Εγγράφου Προγραµµατισµού 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.), που εγκρίθηκε µε την αρίθµ. Ε (2000) 2733/27-9-2000 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. C (2003) 
3139 απόφαση της Ε.Ε. 
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24. Της αρ. πρωτ. 152263/551/28-3-2011 εγκυκλίου Γεν. Γραµµατέα Υπ. Γεωργίας. 
 
 

25. Των σχετικών µεταξύ ΑΤΕ – ∆ηµοσίου συµβάσεων (12-10-2001 Σύµβαση Συνεργασίας 
και της από 16-12-2003 Πρόσθετης πράξης αυτής) που ορίζουν φορέα υλοποίησης και 
εφαρµογής την ΑΤΕ κατ΄ εντολή και λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της από 7-
7-2014 Πρόσθετης Πράξης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Τράπεζας Πειραιώς. 

26. Του υπ΄ αρ. πρ. ΚΜΚΕ 119546 ΕΞ 2014 ΕΜΠ εγγράφου της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων. 

 
 
ΙΙ . Το γεγονός ότι : 
 
 

27. Από 1-1-2007 και εντεύθεν οι ανειληµµένες υποχρεώσεις πληρωµής του µέτρου 
Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών είναι κρατικές ενισχύσεις.  

28. Η Τράπεζα Πειραιώς «ενεργεί ως ειδική διάδοχος της ΑΤΕ στο πλαίσιο της Σύµβασης 
∆ιαχείρισης του προγράµµατος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, κατ΄ εφαρµογή της 
υπ΄ αρίθµ. 4/27-7-2012 απόφασης της ΤτΕ (ΦΕΚ 2209/27-7-2012)». 

29. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισµού. 

 
 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

 
 Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την αρίθµ. 422/408583/6914/29-11-2000 ΚΥΑ ως 
ακολούθως : 
 
 
1.     Αντικαθίστανται οι παράγραφοι α, θ και ι του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ µε τις 
ακόλουθες: 
 
 
       α)      Φορέας εφαρµογής του προγράµµατος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών 
στα πλαίσια του εγκεκριµένου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εγγράφου Προγραµµατισµού 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 1), ορίζεται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
Οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας του ∆ηµοσίου µε την Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. , καθορίζονται µε σύµβαση που υπογράφεται για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
 
       θ)      Με την συµπλήρωση του νοµίµου ορίου ηλικίας (67ο έτος ) για συνταξιοδότηση του              
δικαιούχου από τον ΟΓΑ και την έναρξη καταβολής της βασικής σύνταξης γήρατος του ΟΓΑ, 
γίνεται συµψηφισµός της ΄΄Πρόωρης Σύνταξης ΄΄ και της εκάστοτε χορηγούµενης βασικής 
σύνταξης γήρατος ΟΓΑ, για κάθε δικαιούχο στο ύψος της ΄΄Πρόωρης Σύνταξης΄΄.   
            Η µη καταβολή βασικής σύνταξης γήρατος ΟΓΑ , η µεταγενέστερη χρονικά καταβολή  
της, ή η διαφοροποίηση του ποσού αυτού γνωστοποιείται από τον ενδιαφερόµενο δικαιούχο µε 
αντίστοιχη βεβαίωση των αρµοδίων υπηρεσιών του ΟΓΑ στο φορέα εφαρµογής του 
προγράµµατος για την ταυτοποίηση του ποσού που θα συµψηφίζεται. 
 
 
 



 4 

       Ι)       Η χορήγηση της ετήσιας αποζηµίωσης στους δικαιούχους σε καµία περίπτωση δεν 
λογίζεται ως συνταξιοδοτική παροχή και δεν υπόκειται σε καµία κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
τρίτου. Επίσης δεν αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των προϋποθέσεων για την απόκτηση 
δικαιώµατος σύνταξης από τον ΟΓΑ τόσο των δικαιούχων όσο και των συζύγων τους. 
      ─       Κατά την διάρκεια παραµονής των δικαιούχων στο πρόγραµµα και µέχρι τη 
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας των τόσο οι ίδιοι όσο και οι σύζυγοι αυτών, λογίζονται 
ως ΄΄ενεργοί αγρότες΄΄ όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική 
τους περίθαλψη, όπως ο Ν. 2945/01 άρθρο 28 ορίζει. 
 
 
2.      Στο άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ όπου αναφέρεται η λέξη ΄΄Νοµάρχης΄΄ αντικαθίσταται µε 
την λέξη ΄΄Περιφερειάρχης΄΄ και όπου αναφέρεται ΄΄ ΑΤΕ Α.Ε.΄΄ αντικαθίσταται µε την ΄΄ Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε.΄΄. 
         Η παράγραφος ζ του άρθρου 5 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη : 
ζ)     Κατά των απορριπτικών αποφάσεων Περιφερειαρχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
ασκήσουν προσφυγή στον Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών αφότου λάβουν γνώση. 
 
 
3.      Αντικαθίστανται οι παράγραφοι α, β, γ και δ του άρθρου 6 της ανωτέρω ΚΥΑ µε τις 
ακόλουθες : 
α)      ∆ιενεργούνται κατ΄ έτος και µε ευθύνη του φορέα εφαρµογής του προγράµµατος, 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό 2,5% επί του αριθµού των δικαιούχων, όπως αυτός έχει 
διαµορφωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 
έχουν τον χαρακτήρα επιτόπιας και λογιστικής εξέτασης στα επίπεδα αφενός του δικαιούχου και 
αφετέρου του διαδόχου γεωργού. 
 
         Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 σηµείο Ι Ι της 
αρ. 515/212964/878/24-1-2003 ΚΥΑ τροποποιηµένου του ποσοστού από 5% σε 2,5%. 
 
β)     αα.    ∆ικαιούχοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραµµα αποκρύπτοντας ή δηλώνοντας 
ανακριβή στοιχεία όπως στοιχεία που αφορούν την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, το 
µέγεθος και τον τρόπο κατοχής και αξιοποίησης της γεωργικής εκµετάλλευσης κ.λ.π. τότε:  
   ─      ∆ιαγράφονται από το πρόγραµµα µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από 
εισήγηση του φορέα εφαρµογής ( Τράπεζα Πειραιώς). 
   ─      Με την ίδια απόφαση διακόπτεται κάθε περαιτέρω καταβολή της αποζηµίωσης και 
ορίζεται ρητά ότι τα καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης για το πρόγραµµα της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης Αγροτών επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα µε την διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 28 του Ν. 2520/97 (ΦΕΚ  137 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ  154 Α΄) και µε το άρθρο 23 του Ν. 
2945/2001 (ΦΕΚ  223 Α΄). 
 

      ββ.     ∆ικαιούχοι που δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις ή που αποκρύπτουν 
στοιχεία ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν 
αναλάβει προκειµένου να συνεχισθεί η χορήγηση καταβολής αποζηµίωσης της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης όπως π.χ. άσκηση γεωργικής δραστηριότητας για εµπορικούς σκοπούς, 
µίσθωση ή αγορά ζωϊκού κεφαλαίου, κατοχή ποσοστώσεων, δικαιωµάτων, λήψη οικονοµικών 
ενισχύσεων για τα γεωργικά προϊόντα τότε : 
 ─    ∆ιακόπτεται η χορήγηση της καταβολής αποζηµίωσης της Πρόωρης Συνταξιοδότησης για 
12 µήνες µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης 
και 
  ─   Τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που εισπράχθηκαν 
από την ηµεροµηνία  ένταξης τους στο πρόγραµµα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 
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Οι δικαιούχοι της υποπαραγράφου ββ µε την έκδοση της απόφασης διακοπής της 
αποζηµίωσης ενηµερώνονται από τον φορέα υλοποίησης. 
  ─   Για την υποχρέωση συµµόρφωσης τους εντός ενός έτους µε τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις και την µη επανάληψη οιασδήποτε παράβασης σε σχέση µε το πρόγραµµα κατά 
την περίοδο της δέσµευσης τους.  
  ─   Για την διενέργεια ελέγχου από τον φορέα υλοποίησης εφόσον απαιτείται, εντός του 
εποµένου έτους από την χρονική περίοδο λήξης της υποχρέωσης συµµόρφωσής τους.   
  ─   Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης ή επανάληψης οιασδήποτε παράβασης κατά την 
διάρκεια της παραµονής τους στο πρόγραµµα επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην υποπαράγραφο αα. 
   

γγ.    Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω αν διαπιστωθεί ότι δικαιούχοι έχουν εισπράξει 
ενισχύσεις για το τµήµα της έκτασης που προορίζονταν αποκλειστικά για 
ιδιοκατανάλωση, σε έκταση η οποία δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφάνειας της 
εκµετάλλευσής τους και µέχρι 5 στρέµµατα ξηρικής έκτασης ή µία ζωϊκή µονάδα ή 
ισοδύναµης της, τότε τα ποσά των ενισχύσεων αυτών επιστρέφονται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 
 
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο β ισχύουν για όλους τους δικαιούχους 
ανεξαρτήτου χρόνου ένταξης των στο πρόγραµµα (Καν. 1257/99, Καν. 2079/92).  

  
γ)      αα.    Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τον διάδοχο γεωργό όπως αυτές 
καθορίζονται στην ( παρ. β, άρθρο 4 πλην του σηµείου 6) της αρίθµ. 422/29-11-2000 ΚΥΑ, 
τότε µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από εισήγηση του φορέα εφαρµογής, 
αποκλείονται από όλες τις ενισχύσεις και τα προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων για µια δεκαετία. 
 Οι κυρώσεις αυτές εφαρµόζονται και για τους διαδόχους του Καν. 2079/92. 
 
         ββ.     ∆ιάδοχοι οι οποίοι δεν αυξάνουν τον όγκο εργασίας ΜΑΕ εκµετάλλευσης (παρ. β, 
σηµείο 6 του άρθρου 4) της αρίθµ. 422/ 29-11-2000 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
µε την αρίθµ. 303401/4393/8-9-2006 ΚΥΑ µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριών 
(3) ετών από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο πρόγραµµα,  αποκλείονται κατόπιν εισήγησης 
του φορέα εφαρµογής, της ετήσιας εφαρµογής και πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης για το 
επόµενο έτος ( ανεξάρτητα για ποια έτη αφορούν οι ανωτέρω πληρωµές) του χρόνου έκδοσης 
της απόφασης Περιφερειάρχη. 
         Σε περίπτωση επιλογής προς επανέλεγχο των ανωτέρω διαδόχων εξετάζεται η επίτευξη 
της ως άνω υποχρέωσης τους στο µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα χωρίς να επιβάλλονται 
περαιτέρω κυρώσεις. 
         Ο φορέας εφαρµογής Τράπεζας Πειραιώς κάθε έτος και µέχρι την 31 Ιανουαρίου 
αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάσταση σε ηλεκτρονική µορφή µε τους διαδόχους που τους 
επιβλήθηκε η ανωτέρω ποινή ώστε να πραγµατοποιηθεί ο αποκλεισµός τους από την ενιαία 
ενίσχυση. 
 
 δ)     Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Περιφερειάρχη (παρ. β και γ), οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να ασκήσουν προσφυγή στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών αφότου λάβουν γνώση.    
 
 
 
 
   
 
 



 6 

 
4.        Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας καταργείται η αρίθµ. 
651/263030/1464/24-3-2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 422/408583/6914/29-11-2000 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και 
συµπληρωθεί µε την αρίθµ. 303401/4393/8-9-2006 ΚΥΑ και τις διατάξεις της παρούσας. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ              
      ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
   

 
 
 

            ΧΡ.   ΣΤAÏKΟΥΡΑΣ      Κ.  ΣΚΡΕΚΑΣ        ΓΕΩΡ.  ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1.  Τράπεζα Πειραιώς:   
     ∆/νση Aνάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα 
     Λεωφ. Αλεξάνδρας 170,    Τ.Κ. 115 21   Αθήνα 
 
2.   ΟΠΕΚΕΠΕ ─ ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
      ∆οµοκού 5,    Τ.Κ. 104 45     Αθήνα 
 
3.   Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
      Έδρες τους 
 
4.   Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών – Έδρες τους 
 
5.   Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
      ∆/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων – Έδρες τους 
 
6.   Περιφέρειες  
      Γενικές ∆/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και 
      Κτηνιατρικής – Έδρες τους 
 
7.   Περιφερειακές Ενότητες Νοµών 
      ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – Έδρες τους 
 
ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Καρασµάνη 
2. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Π. Κουκουλόπουλου  
3.  Γραφεία κ. κ. Γενικών Γραµµατέων 
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα  
5. ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆., Αχαρνών 5 
6. ∆/νση Προϋπολογισµού και ∆ηµοσ/κών Αναφορών : Μενάνδρου 22 
7. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Α.Α., Αθηνών 58 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
8. Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκρέκα 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
9.   Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Χ. Σταϊκούρα 
10. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
     ∆/νση 21η – Επεξεργασίας Νοµοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      Πανεπιστηµίου 37,        101 65    Αθήνα 
  
11. Οµιλος Τράπεζας Πειραιώς: Γραφείο κ. Προέδρου 
     Aµερικής  4,  Αθήνα                    
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