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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα, 16/4/2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                      Αρ. Πρωτ.: 3153 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ     Προς 

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ     1. Δ/νσεις Γεωργικής  

Μονάδα Α΄          Ανάπτυξης Περιφερειών –  

                  Έδρες τους 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 54-56   2. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές  

Τ.Κ.: 104 41        Αρχές Περιφερειών-  

Πληροφορίες: Β. Γιαγός, Τηλ.: 210-5275231       Έδρες τους 

                    Θ. Γκενέ, Τηλ.:  210 5275230 

                    Μ. Ζήνας Τηλ.:  210 5275237      

Fax: 210-5275268                                       

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. 2655/30.3.2010 ΚΥΑ»                                          

(ΦΕΚ 429/Β’/14-4-2010) 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. 2655/30.3.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας  Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

με θέμα «Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων κατά Περιφέρεια για την 1η Προκήρυξη Έτους 

2009 και του ύψους παρεχόμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 429/Β΄/14-4-2010).  

Με την κοινοποιούμενη ΚΥΑ, εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 155.000.000€, για την 

κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα αναληφθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από 

τη χορήγηση ενισχύσεων της 1ης προκήρυξης έτους 2009 του Μέτρο 112 του άξονα 1 του 

ΠΑΑ 2007 – 2013, το οποίο κατανέμεται ανά Περιφέρεια.  

Επίσης, τροποποιείται (μειώνεται στο μισό ποσό) ο  Πίνακας Γ: «Υπολογισμός ύψους 

Παρεχόμενης Ενίσχυσης» των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της ΚΥΑ 704/2008. 

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις καθίσταται δυνατή η ένταξη στο Μέτρο 112, όλων των υποψηφίων 

οι οποίοι κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, και οι οποίοι είχαν 

καταταχθεί στις κατηγορίες των «Εν δυνάμει δικαιούχων» και «Επιλαχόντων» με βάση το όριο 

των διαθεσίμων πιστώσεων της αρχικής πρόσκλησης (100.000.000€) 

Η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων στο Μέτρο θα είναι η ακόλουθη: 

1. Για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους θα εκδοθεί νέα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

2655/30.3.2010, Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση 

της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Πράξης. Στη νέα απόφαση θα υπολογίζεται το ύψος 

της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ της 

προαναφερθείσας ΚΥΑ και θα αναφέρεται ότι αυτή ισχύει από την ημερομηνία 

έκδοσης της ανακληθείσας αρχικής απόφασης.  
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2. Για τους υποψήφιους που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των «Επιλαχόντων» θα 

εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της 

αρχικής απόφασης κατάταξης στην κατηγορία των «Επιλαχόντων», θα υπολογίζεται 

το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης όπως στην προηγούμενη παράγραφο και θα 

αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της 

ανακληθείσας απόφασης.  

3. Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν καταταγεί στην κατηγορία των 

«Απορριπτόμενων», και οι οποίοι θα κριθούν από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική 

Επιτροπή ως «Εν δυνάμει δικαιούχοι», θα εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην 

οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής Απορριπτικής Απόφασης, θα 

υπολογίζεται το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 

στο σημείο 1, και θα αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 

έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.  

Στις ανωτέρω αποφάσεις οι χρονικές προθεσμίες επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου και τήρησης των Συμβατικών Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων 

Δικαιούχων, οι οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 υπολογίζονται από την ημερομηνία 

της απόφασης έγκρισης πράξης, θα υπολογισθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής ανακληθείσας αρχικής απόφασης.   

Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί των οποίων οι Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία 

είχαν καταταγεί από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή («Εν δυνάμει δικαιούχοι», «Επιλαχόντες» ή 

«Απορριπτόμενοι»). 

Για τους ως άνω «Εν δυνάμει δικαιούχους» και «Επιλαχόντες» υποψηφίους, θα εκδοθούν 

αποφάσεις Έγκρισης Πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης που περιγράφεται 

ανωτέρω. Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης 

προκύψει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των υποψηφίων δεν είναι επιλέξιμες, οι 

σχετικές αποφάσεις Έγκρισης Πράξης θα ανακληθούν και οι υποψήφιοι θα απορριφθούν.   

Υποψήφιοι των οποίων οι βοσκότοποι ή /και ο στάβλος τους παραμένουν ομοίως μη 

επιλέξιμοι, μετά την οριστικοποίηση των Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης, 

απορρίπτονται.  

Επισημαίνεται ότι η έκδοση αποφάσεων Έγκρισης Πράξης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

άμεσα μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000.000€ του ήδη εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 

στη ΣΑΕ, το οποίο σε κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί στο 64,5% των πιστώσεων ανά 

Περιφέρεια που κατανέμεται με την με αριθμ. πρωτ. 2655/30.3.2010 ΚΥΑ. Η έκδοση 

αποφάσεων, στο 100% των πιστώσεων ανά Περιφέρεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά 

την τροποποίηση του προϋπολογισμού της σχετικής ΣΑΕ.  

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ 


