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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452
(1)
Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ
1657/Β/18.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχει−
ρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποι−
ήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις», και
ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, καθώς και το άρθρο 29 του
Ν.1262/1982 (70/Α΄) “για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης
της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώ−
ρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων”.
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό
2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α).
5. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α) «Διορισμός Υπουργών,
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/28−09−2010) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
8. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
11. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομά−
σθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων.
12. Τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως ισχύει.
13. Τον Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων,
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σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205).
14. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύει.
15. Τα άρθρα 22 παρ. 3 και 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).
16. Την με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων
υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες»
(ΦΕΚ Β΄120).
17. Την με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/
28−5−08) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως
τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο
5 του ν. 3614/2007.
18. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης»,
όπως ισχύει.
19. Την υπ’ αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408 Β/3−12−2009)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
20. Την υπ’ αριθμ. 46500/1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί “Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα”.
21. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων
ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαί−
σιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βά−
σει του Προσωρινού Πλαισίου Ν. 304/2009» (ΦΕΚ Β΄
1418/15.07.09)
22. Την με αριθμό 40015/27−01−1999 Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύ−
στημα Διαχείρισης, παρακολούθησης, Αξιολόγησης και
Ελέγχου προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, διαδικασία υλοποίησης, όροι και
προϋποθέσεις ανάθεσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ΣΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998».
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως
ισχύει.
25. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε−
κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία − πλαίσιο για την
εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την
UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).
26. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
27. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
C/2007/5534/12−11−2007 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».
28. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της
15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5,
28.12.2006).
30. Την υπ’ αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επι−
τροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των απο−
φάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα−
στες κρατικές ενισχύσεις.
31. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το
οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
32. Την με αρ. (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής − Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό
Κοινοτικό Πλαίσιο).
33. Την απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με
την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009
εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού
Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/15.07.09).
34. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
35. Την υπ’ αριθ. 2442/22/08.06.2010 Απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση
Προγράμματος με τίτλο: “Διαρθρωτική προσαρμογή
εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής
κρίσης”.
36. Την με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Διαρθρωτική
προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της
οικονομικής κρίσης».
37. Την με αρ. (2011/C6/05) ανακοίνωση της Επιτροπής
– Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
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38. Την με αριθμό 1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β) από−
φαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.
0.9723/οικ.6.1415/14−5−2010 “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δια−
χείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. στον Ο.Α.Ε.Δ”».
39. Τις με αριθμούς 4954/50/21−12−2010 και 870/13/8−
3−2011 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με τις οποίες
εισηγείται την τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω
36 Κοινή Υπουργική Απόφαση
40. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 36
ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, λόγω αφενός της
παράτασης της διάρκειας του Προσωρινού Πλαισίου
της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης
και αφετέρου της εισήγησης του Ο.Α.Ε.Δ. για αύξηση
του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη πράξη από
60.000.000 € σε 110.000.000 €.
41. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου
αυξάνεται από 60.000.000 € σε 110.000.000 €. Τόσο η
εθνική συμμετοχή όσο και η κοινοτική συνδρομή θα
καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 2659 του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου
2 ως εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − Χρηματοδότηση
Επιλέξιμες Περιοχές – Περίοδος Εφαρμογής
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν.3614/2007
(ΦΕΚ/Α΄/267/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος
προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι−
κούς πόρους (ΣΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα
2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και
των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 134/8)
και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659. Οι σχετικές εισροές των
πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμ−
φωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο−
ράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του
Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν
και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραι−
ότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του
Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:
• Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
• Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία,
• Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
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Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 110.000.000 Ευρώ και κατανέμεται στις Περι−
φέρειες της χώρας, ενδεικτικά ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας

Περιφέρειες
Ποσό
Οκτώ (8) Περιφέρειες
«Ενίσχυση της
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης:
Προσαρμοστικότητας
Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,
του Ανθρώπινου
Ανατολική Μακεδονία και 63.766.113 €
Δυναμικού και των
Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Δυτική Ελλάδα και
Προτεραιότητας 4
Πελοπόννησος
«Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας
Τρεις (3) Περιφέρειες
του Ανθρώπινου
Σταδιακής Εξόδου: Αττική,
42.389.932 €
Δυναμικού και των
Κεντρική και Δυτική
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Μακεδονία.
Προτεραιότητας 5
«Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας
Δύο (2) Περιφέρειες
του Ανθρώπινου
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο 3.843.955 €
Δυναμικού και των
Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Προτεραιότητας 6
Σύνολο:
110.000.000 €

Ο αριθμός των απασχολούμενων που θα ωφεληθούν
άμεσα εκτιμάται σε περίπου 25.000.
3. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα
Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξο−
νες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με κωδικό θέματος προ−
τεραιότητας 62 της με αριθμ. 0.9723/6.1415/14.5.2010 (ΦΕΚ
714/Β΄/26.5.2010) Υπουργικής Απόφασης. του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ−
ΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β) όμοια απόφαση.
4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Κοινή
Υπουργική Απόφαση χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου
καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαί−
σιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονο−
μικής κρίσης» (2009/C83/01), όπως τροποποιήθηκε με τη
με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της
παρούσας Κοινή Υπουργική Απόφαση, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η
επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2011 βάσει
του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος ση−
μασίας (de minimis) ή του ως άνω Προσωρινού Πλαισίου,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
5. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα
ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της Πρόσκλησης για
υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31.12.2011.
Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα
υποβάλλονται σε χρονικές περιόδους, οι οποίες θα καθο−
ρίζονται στις προσκλήσεις που θα ανακοινώνει ο ΕΦΔ».
2. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγρά−
φου Β του άρθρου 4, ως εξής:
«Β. Επιπλέον Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρού−
σας δεν πρέπει να οδηγεί τελικά το συνολικό ποσό των

19510

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν από την
επιχείρηση βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 1998/2006 ή του
Προσωρινού Πλαισίου 2009/C83/01, όπως τροποποιήθηκε με
τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής, κατά
την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 σε
επίπεδο υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ»
3. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγρά−
φου 6.2 του άρθρου 6, ως εξής:
«6.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού της πρότασης
Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη
με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση (de minimis και ενίσχυση
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου), έχει λάβει ή θα λάβει
η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
500.000 ευρώ κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως
31 Δεκεμβρίου 2011».
4. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της πρώτης
παραγράφου του Κεφαλαίου Β του άρθρου 8, ως εξής:
«Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την
υλοποίηση του έργου
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση
των εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ − Διεύθυν−
ση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην
οποία θα δηλώνεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που
έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη 2008,
2009, 2010 και 2011 βάσει του Κανονισμού de minimis
1998/2006 (ΕΕ L379/5, 28.12.2006) και του Προσωρινού
Πλαισίου (ΕΕ 2009/C83/01 και 2011/C6/05) δεν θα υπερβεί
τις 500.000 ευρώ καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγρα−
φα των δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγρά−
φου, για να υπογραφεί η Σύμβαση συνεργασίας».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της
με αριθμό 0.18805/οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) κοινής
απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. οικ. 6264/31
(2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80028/27−3−2002
(ΦΕΚ 377 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρι−
σης Κοινοτικών και άλλων Πόρων….. κ.λπ.» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
΄Οργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
β) Του ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Της παρ. 3(α) του άρθρου 18 του ν.3614/2007 «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»,
(ΦΕΚ 267 Α΄).
δ) Του π. δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ε) Του π. δ/τος 475/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματεί−
ας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών και άλλων
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με το ν.2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργεί−
ου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών
προσώπων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112 Α΄).
στ) Του π.δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).
ζ) Της υπ’ αριθ. 80028/27−3−2002 απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων,
στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών: 1. Διαχεί−
ρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και
Επαγγελματική Κατάρτιση», 2. Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
«EQUAL», 3. «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσε−
ων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και 4. «Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο» και τους Προϊσταμένους των μο−
νάδων αυτών» (ΦΕΚ 377 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει .
η) Της υπ’ αριθ. 25253/2235/7−4−2008 (ΦΕΚ 603 Β΄) Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας
και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας «Τροποποίηση της υπ. αρ. 118267/14−12−2000
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ1595/Β΄/29−12−2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν.3614/2007».
θ) Της υπ’ αριθ. 25255/2236/7−4−2008 Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση
Ειδικής Υπηρεσίας «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης
της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης
των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού», (ΦΕΚ 604 Β΄).
ι) Της υπ’ αριθ. οικ. 36952/1275/20−5−2008 (ΦΕΚ 986 Β΄)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Τροποποίηση της υπ. αρ. 107900/16−3−2001
(ΦΕΚ 599/ Β΄/21−5−2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δρά−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του ν.3614/2007».
ια) Της υπ’ αριθ. 37156/18953/20−5−2008 (ΦΕΚ 1005 Β΄)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μίας, και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 107900/12−4−2001
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599 Β΄/21−5−2001) ως
ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν.3614/2007».
ιβ) Της υπ’ αριθ. 55213/1904/24−7−2008 (ΦΕΚ 1538 Β΄)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικο−
νομίας και Οικονομικών− Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 180691/
7−2−2001/Γ΄ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14−2−2001) Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 182959/3−7−2003 (ΦΕΚ 915/
Β΄/4−7−2003), 184399/23−12−2003 (ΦΕΚ 1969/Β΄/31−12−2003)
και 230256/22−2−2007 (ΦΕΚ 336/Β΄/13−3−2007) όμοιες της,
με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα
3, 4, 5 του ν.3614/2007».
ιγ) Της υπ’ αριθ. 5898/28/24−3−2010 Απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών
πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχεί−
ρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων», (ΦΕΚ 333 B΄).
2. Την υπ’ αριθ. 6070/Δ1.2034/31−3−2011 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Το−
ποθέτηση υπαλλήλου ως αναπληρωτή Προϊσταμένου
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
3. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου μας με
αριθ.πρωτ. εισερχομένου 6264/31/31−3−2011 για τροπο−
ποίηση της υπ΄ αριθ. 80028/27−3−2002 Υπουργικής από−
φασης.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται και συμπληρώνεται η ενότητα Β της υπ’
αριθ. 80028/27−3−2002 (ΦΕΚ 377 Β΄) αποφάσεως, όπως
έχει συμπληρωθεί και ισχύει με την ενότητα Β1, δια της
υπ΄ αριθ. 6396/8/23−2−2009 (ΦΕΚ 445 Β΄) αποφάσεως,
ως ακολούθως:
Μετά την ενότητα Β1, προστίθεται η ενότητα Β2, η
οποία έχει ως εξής:
«Β2. Στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», μεταβιβάζουμε την
εξουσία να υπογράφει:
α) Τα έγγραφα που απευθύνονται στην Ειδική Υπηρε−
σία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολού−
θησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών
Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού» και αφορούν στον Προγραμματισμό, Υλοποίηση
και Παρακολούθηση του Άξονα 1 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
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β) Τα έγγραφα που αφορούν σε οιαδήποτε εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού» από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα
που συγχρηματοδοτούνται από Διαρθρωτικά Ταμεία.
Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊστάμενου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αυτός αναπληρώ−
νεται από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ −ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413
(3)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλ−
ψης στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄ 65) και
ν.3863/2010 (Α΄ 115).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65)
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 69 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
3. Τις διατάξεις της αριθ. Υ275/30−9−2010 (Β,1595) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Γ.Κουτρουμάνη»
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση, αποφα−
σίζουμε:
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 ετών
και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγ−
γέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε
είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη)
από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρό−
νια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.
3845/2010, και υποβάλουν στον Οργανισμό τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία ο
αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις
αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή
ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιοδήποτε λόγο, θα
το δηλώσει στον Οργανισμό.
γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από
έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίω−
ση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του
χρόνου ασφάλισης.
Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία διακοπής της
ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται
οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον έχει ρυθμι−
σθεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.
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Το βιβλιάριο ασθένειας του ασφαλισμένου και των
προστατευομένων μελών του ανανεώνεται ανά εξάμη−
νο, όχι όμως πέραν της διετίας από την υπαγωγή στην
ασφάλιση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 6041
(4)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 146/11−01−2011
(ΦΕΚ 12/Β/2011) που αφορά στα καθεστώτα ενισχύ−
σεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωργι−
κών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013». Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ−
ΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10)
1.5. Της με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
1.6. Της με αριθ. 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΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.
1.7. Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του
ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.8. Της με αριθ. 9828/21−10−08 απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των
μέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.9. Της με αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρω−
σης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης
από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.
1.10. Της με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφοράς της Δημό−

σιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των
Μέτρων 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.
1.11. Της με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κοινή Υπουργική
Απόφαση 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων
του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
τους Ελλάδας 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.
1.12. Της με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υπο−
βολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
1.13. Της με αριθ. 11302/16−11−2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την «Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των
διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων για
την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκ−
μεταλλεύσεις».
1.14. Της με αριθ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για τις «προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της
έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
1.15. Της με αριθ. 145/11−1−2011 (ΦΕΚ 6/Β΄/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τα «κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις».
1.16. Της με αριθ. 146/11−1−2011, (ΦΕΚ 12/Β/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
ένταξη στα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121:
«Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013» όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι−
κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανό−
νων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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).
2.5. 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.
3. Το γεγονός ότι:
3.1. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαιούχων
για την καταβολή ενισχύσεων συνολικής δημόσιας δα−
πάνης 500.000.000 € που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ΣΑΕ 0828, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 146/11−1−2011 (ΦΕΚ
12/Β/2011) απόφασή μας που αφορά στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στα «Καθεστώτα
ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013», ως εξής:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 18 της Υπουργικής Απόφασης
146/11−1−2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) το οποίο τροποποιήθηκε με
το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 1774/16−3−2011
(ΦΕΚ 454/Β/2011) και το Άρθρο 1 της Υπουργικής
Απόφασης 4115/9−5−2011 (ΦΕΚ 879/Β/2011)
Αντικαθιστούμε το άρθρο 18 της Υπουργικής Από−
φασης 146/11−1−2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) το οποίο τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης
1774/16−3−2011 (ΦΕΚ 454/Β/2011) και το Άρθρο 1 της
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Υπουργικής Απόφασης 4115/9−5−2011 (ΦΕΚ 879/Β/2011)
ως εξής:
«1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
δηλαδή οριστικοποιούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, από τις 18/2/2011 μέχρι και τις 20/07/2011.
Μετά τις 20/07/2011 δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση
των αιτήσεων ενίσχυσης.
Ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία θεώρησης των
απογραφικών δελτίων υφιστάμενης κατάστασης των
εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες η 20η Ιουνίου 2011.
2. Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρω−
τότυπο και αντίγραφο) υποβάλλεται εντός δεκαπέντε
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρο−
νικής οριστικοποίησης.
3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 31 της υπουρ−
γικής απόφασης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων ενίσχυσης λογίζεται η δέκατη πέμπτη ημε−
ρολογιακή ημέρα μετά την οριστικοποίησή τους.»
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 146/11−1−
2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) απόφασή μας όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 1774/16−3−2011 (ΦΕΚ
454/Β/2011) και 4115/9−5−2011 (ΦΕΚ 879/Β/2011) όμοιες
αποφάσεις.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΥπΑΑΤ, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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