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Πληροφορίες: Β. Γιαγός   
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της αριθμ. 17371/20-11-2008 

(704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθεστώτος ενισχύσεων του 

Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ            ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

               &           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         & 

                  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος 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». 

2. 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. 
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3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13. 

4. 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 

προγραμματισμού 2007-2013. 

5. Την υπ΄ αριθ. 9828/21.10.2008 Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

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.  

6. Tην υπ. αριθμ. 11283/9-12-2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008) ΚΥΑ 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. 

7. Την με αριθμό 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ 40/Β΄/16-01-2009) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 

8. Την αριθμ. πρωτ. 17371/αριθμ. αποφ. 704/20.11.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2497/Β/2008) 

«Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 

1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013».  

9. Την αριθμ. πρωτ. 2541/23.2.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων (ΦΕΚ 448/Β/2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των 

άρθρων 17 και 18 της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ και λεπτομέρειες εφαρμογής του 

καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 

2007 – 2013». 

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20-11-2008 (704/2008) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 2497/Β/9-12-2008) ως ακολούθως: 

 

Το άρθρο 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» τροποποιείται ως εξής: 

Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 1 διαγράφεται η λέξη «καταληκτική» και η σχετική φράση 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: «… κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης …». 

 

Το άρθρο 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του 

Υποψηφίου» τροποποιείται ως εξής: 

Στην παράγραφο 4 διαγράφεται η λέξη «καταληκτική» και η σχετική φράση 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: «… μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης 

και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης …» 

 

Το άρθρο 7 «Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων» τροποποιείται ως εξής: 

Οι παράγραφοι 3.3.1. και 3.3.2. διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

3.3.1.  «μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερο της μίας (1) ΜΑΕ». 

3.3.2.  «εισόδημα της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο του 80% του εισοδήματος αναφοράς»  

 

Το άρθρο 8 «Δεσμευτικοί Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου» 

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επίτευξη της 

συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το 

είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί, εφόσον υποβάλλεται από τον υποψήφιο Νέο 

Γεωργό αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ με σκοπό τη 

συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Επιχειρηματικό του Σχέδιο.  Η επίτευξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικής 

περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης». 

 

Το άρθρο 9 «Συμβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αντικαθίσταται 

ως εξής: 

Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης 

Νέων Γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία 

έγκρισής του να τηρεί τους όρους που περιέχονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και 

ιδίως: 

1. α) Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να  

τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση 
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με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

β) Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των 

παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του από την  

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης. 

γ)  Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.   

δ)  Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογική δήλωση  

2. α)  Να υποβάλλει κατ΄ έτος στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. τα 

δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων (Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, φορολογικές δηλώσεις και 

εκκαθαριστικά σημειώματα, ΟΓΑ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κ.λπ.) 

β) Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης επαληθεύει διοικητικά την ορθότητα των 

υποβληθέντων στοιχείων για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης 

του δικαιούχου έως την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού του Σχεδίου και την 

καταβολή της τελικής δόσης της οικονομικής ενίσχυσης. 

γ) Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση της 10ετιας από την 

ημερομηνία έγκρισης του δικαιούχου, η Ειδική Υπηρεσία 

Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης διεξάγει 

διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο σε δείγμα τουλάχιστον 1% της επιλέξιμης 

Δημόσιας Δαπάνης των ολοκληρωμένων πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου συντάσσονται τα φύλλα αποτελεσμάτων ελέγχου και υποβάλλονται 

άμεσα στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, η οποία ενημερώνει το φάκελο της 

πράξης.  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. με 

ευθύνη του οργάνου που διενήργησε τον έλεγχο και κοινοποιούνται στο 

δικαιούχο, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 

οικείας Περιφέρειας και στην ΕΥΔ ΠΑΑ.  

3. Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν Εθνικά και 

Κοινοτικά Όργανα, για τη διαπίστωση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας. 

4. Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσής του, για το 

οποίο ενισχύθηκε, από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου. 

5. Να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του  μερικής απασχόλησης γεωργού και 

αρχηγού της εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός 

του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για 

δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσης του χρόνο μεγαλύτερο του 50% της 

συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης 

ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων. 

6. Να μην εμπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση με κατοχή, εμπορία, διάθεση 

ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος 

του Δημοσίου. 
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Το άρθρο 10 «Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι» αντικαθίσταται ως εξής: 

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα φυσικά πρόσωπα 

που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως 

ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και 

άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, 

διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) νομικού 

προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 

που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας». 

 

Το άρθρο 14 «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης» τροποποιείται ως 

εξής: 

1. Στο εδάφιο 5 της παραγράφου 1 «Ο υπεύθυνος φορέας» αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: «Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης».  

2. Στο ίδιο ανωτέρω εδάφιο η πρόταση: «Οι Ε.Φ.Δ. του ΠΑΑ (Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών) καταχωρούν τα βασικά στοιχεία της 

πρόσκλησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ο.Π.Σ.Α.Α.)»  τροποποιείται ως ακολούθως: «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

ΠΑΑ καταχωρεί τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.)»   

3. Στο  εδάφιο 6 της παραγράφου 1 η πρόταση «Η πρόσκληση κοινοποιείται στις 

Περιφέρειες και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Η πρόσκληση κοινοποιείται στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 

Περιφερειών,  στις Δ/σεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και τις Δ/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

4. Η παράγραφος 2 καταργείται.  

 

Το άρθρο 15 «Αίτηση Ενίσχυσης – Φάκελος Υποψηφιότητας» τροποποιείται ως 

εξής: 

1. Στο τέλος του εδαφίου γ) της παραγράφου 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Για 

τους αλλοδαπούς υποψήφιους «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της 

Ένωσης» ή «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης» κατά 

περίπτωση» 

2. Το εδάφιο ε) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Αντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών 

(Έντυπα Ε1, Ε3) και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά τους σημειώματα, καθώς και όλα 

τα έντυπα Ε9, αρχικό και επόμενα (μεταβολές).  

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η 

υποβολή:  
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α)  αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και 

εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, 

επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

β)  υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου Νέου Γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με 

βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε 

υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία.  

Επίσης, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε9) των τριών τελευταίων ετών 

του/της συζύγου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλοι οι υποψήφιοι των οποίων ο 

γάμος έγινε την τελευταία τριετία και εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση για το 

διάστημα αυτό (της τριετίας). 

3. Η παράγραφος 7 καταργείται. 

 

Το άρθρο 25 «Επίβλεψη υλοποίησης» τροποποιείται ως εξής: 

1. Στην παράγραφο 1 «Η επίβλεψη υλοποίησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων των 

υποψηφίων ...» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η επίβλεψη υλοποίησης των 

Επιχειρηματικών Σχεδίων των δικαιούχων ...». 

2. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται 3
η
 παράγραφος ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου των δικαιούχων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

διενεργεί έναν επιτόπιο έλεγχο για κάθε δικαιούχο προκειμένου να διαπιστώσει την 

ορθή υλοποίησή του.  

Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στις Δ/νσεις Γεωργικής 

Ανάπτυξης των Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  για περαιτέρω ενέργειες».   

 

Το άρθρο 27 «Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων» τροποποιείται ως εξής: 

Το εδάφιο 2ii) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σειρά παραστατικών 

που θα αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και 

την πρόοδο του Επιχειρηματικού Σχεδίου π.χ. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, 

αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων, βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μη οφειλής 

εισφορών, βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) 

πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας ή άδεια ίδρυσης της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, 

σε περίπτωση που λόγω δυναμικότητας αυτής δεν απαιτείται Π.Π.Ε.Α.» 

 

Το άρθρο 28 «Έλεγχος τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων» 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Άρθρο 28 «Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι» 

1. Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του άρθρου 27 του Κανονισμού 1975/2006, 

όπως ισχύει κάθε φορά, πραγματοποιούνται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές 

των Περιφερειών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11283/9-12-2008 περί «Εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος ‘Αγροτική 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
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Αρχές, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3614/2007» και τα αναφερόμενα 

στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007 – 2013, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

2. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε 

παραστατικό στοιχείο που απαιτείται και συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων, για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Η παράλειψη ή άρνηση 

υποβολής των αιτηθέντων στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση αποτελεί αιτία επιβολής 

ανάλογων κυρώσεων. 

 

Το άρθρο 33 «Εφαρμογή, Διαχείριση, Ένταξη Πράξεων και Δημοσιότητα» 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εφόσον 

υπάρχουν  αδέσμευτες  πιστώσεις  από το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013, δύναται με 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αυξάνεται το ποσό της 

αρχικής απόφασης για την κάλυψη επιλαχόντων υποψηφίων και να κατανέμεται στις 

Περιφέρειες, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 32 προϋπολογισμό της δημόσιας 

δαπάνης του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, και τους κάθε φορά ισχύοντες 

χρηματοδοτικούς πίνακες του ΠΑΑ». 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  

 

 

 

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Α. ΜΠΟΥΡΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. ΝΑ Κράτους Δ/νσεις Αγροτικής  Ανάπτυξης – Έδρες τους 

2. Περιφέρειες Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους 

3. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές  Περιφερειών– Έδρες τους 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφεία κ. Υφυπουργών 

3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 

4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

5. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. 

6. Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής 

7. Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 

8. Γενική Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας 

9. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής  

10. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης 

11. Δ/νση Οικονομική 

12. Δ/νση Νομοπαρασκευαστικού Έργου & Νομικών Υποθέσεων 

13. ΑΤΕ – Δ/νση Συμβουλευτικών Εργασιών 

14. ΠΑΣΕΓΕΣ 

15. ΟΠΕΚΕΠΕ – Αχαρνών 364 

16. Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2007 - 2013 

17. ΓΕΩΤΕΕ, Ελ. Βενιζέλου 64, 54 631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 


