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Λειτουργία του Αεροδρομίου Τρίπολης ως Αεροδρο−
μίου κοινής χρήσης μεταξύ Πολεμικής και Πολι−
τικής Αεροπορίας με παράλληλη προσωρινή πα−
ραχώρηση χρήσης έκτασης προς την ΥΠΑ ............
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του μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του
άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.900/65/248761/Σ.426
(1)
Λειτουργία του Αεροδρομίου Τρίπολης ως Αεροδρομί−
ου κοινής χρήσης μεταξύ Πολεμικής και Πολιτικής
Αεροπορίας με παράλληλη προσωρινή παραχώρη−
ση χρήσης έκτασης προς την ΥΠΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Νόμο 2292/1995, άρθρο 5 “Περί Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”.
β. Το Β.Δ. της 6ης Ιουνίου 1952 περί αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης εκτάσεως 915 στρεμμάτων περίπου για
την ίδρυση του αεροδρομίου Τριπόλεως (ΦΕΚ 157Α΄/1952)
γ. Την υπ’ αριθ. Α. 18205/5599/20−8−1968 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι−
κών περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων έκτα−
σης 68 στρεμμάτων προς ανέγερση εγκαταστάσεων
προσωπικού αεροδρομίου Τριπόλεως (ΦΕΚ 160Δ΄/1968).
δ. Την υπ’ αριθ. Α. 17254/5340/28−9−1974 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικο−
νομικών περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων
έκτασης 222 στρεμμάτων προς επέκταση του αεροδρο−
μίου Τριπόλεως (ΦΕΚ 240 Δ΄/1974).

ε. Το υπ’ αριθ. 84187/27737/28−11−2013 αίτημα του Πε−
ριφερειάρχη Πελοποννήσου προς τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας για τη μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρο−
μίου Τρίπολης, σε αεροδρόμιο κοινής χρήσης με την
Πολιτική Αεροπορία.
στ. Το υπ’ αριθ. Φ.550/ΑΔ.633876/10−4−2014/ΓΕΑ/Γ2/ 4
έγγραφο του ΓΕΑ προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο−
πορίας, σχετικά με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας του αεροδρομίου Τρίπολης αεροδρομίου
κοινής χρήσης Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας.
ζ. Τα πρακτικά σύσκεψης των από 7−7−2014 και 27−8−2014
συσκέψεων του Συντονιστικού Οργάνου Υποδομής ΓΕΑ
και ΥΠΑ.
η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Τη λειτουργία του αεροδρομίου Τρίπολης ως αερο−
δρομίου κοινής χρήσης μεταξύ Πολεμικής και Πολιτικής
Αεροπορίας.
2. Την προσωρινή παραχώρηση χρήσης στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έκτασης εντός του Αερο−
δρομίου Τρίπολης για την κατασκευή Αεροσταθμού, σε
χώρο που θα καθορισθεί με απόφαση του ΓΕΑ, έπειτα
από συνεργασία των αρμόδιων διευθύνσεων ΓΕΑ και
ΥΠΑ και σχετικό αίτημα της ΥΠΑ.
3. Την κοινή χρήση του Διαδρόμου Προσγείωσης, του
Τροχοδρόμου, του Δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών
και του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου.
4. Τη διευκόλυνση πρόσβασης στους ανωτέρω χώ−
ρους, μέσα από το οδικό δίκτυο της Μονάδας.
5. Η προσωρινή παραχώρηση χρήσης των εκτάσεων
στην ΥΠΑ γίνεται με τους ακόλουθους όρους/προϋπο−
θέσεις, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει αυτοδίκαια
την ανάκληση της παρούσας:
α. Κάθε αλλαγή ή παύση του σκοπού της προσωρινής
παραχώρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως
στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ.
β. Η ΥΠΑ θα προβεί με δαπάνες της, σε κάθε απαι−
τούμενη ενέργεια/εργασία, προκειμένου να υλοποιηθούν
τα απαιτούμενα έργα και να καταστεί λειτουργικό το
αεροδρόμιο για πτήσεις αρμοδιότητας της (αναβάθμιση
υποδομών και εγκατάσταση αναγκαίων αεροναυτιλια−
κών βοηθημάτων).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ. Κάθε εργασία ή κατασκευή που θα πραγματοποι−
ηθεί εντός των ανωτέρω χώρων, απαιτεί τη σύμφωνη
γνώμη του ΓΕΑ, έπειτα από υποβολή σχετικής μελέτης.
δ. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ για όσο διάστημα τη
διαχείριση του Κρατικού Αερολιμένα Τρίπολης έχει η
ΥΠΑ. Σε περίπτωση που η διαχείριση αυτού ανατεθεί σε
ιδιώτη ή άλλο φορέα, η δωρεάν προσωρινή παραχώρηση
χρήσης των χώρων που προβλέπονται από την παρού−
σα, ανακαλείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση.
ε. Θέματα ασφαλείας και φρούρησης των εκτάσεων
θα καθοριστούν έπειτα από συνεργασία της ΥΠΑ με
την 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης που εδρεύει
στο χώρο του Αεροδρομίου Τρίπολης. Σε κάθε περί−
πτωση, η ασφάλεια και η φρούρηση των εκτάσεων και
εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιούνται από την ΥΠΑ
θα βαρύνουν αυτήν.
στ. Εφόσον θιγούν δίκτυα ευκολιών, αυτά θα αποκα−
τασταθούν με δαπάνες που θα βαρύνουν αποκλειστικά
την ΥΠΑ.
6. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να
ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά την παρούσα, εφόσον
τούτο επιβάλλουν αντίστοιχες ανάγκες αυτού ή και του
Δημοσίου γενικότερα και η ΥΠΑ οφείλει να προβεί σε
άμεση αποδέσμευση του χώρου. Τα επικείμενα που θα
παραμείνουν στο χώρο, κινητά και ακίνητα, περνούν
στη δικαιοδοσία της ΠΑ, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις από
μέρους της ΥΠΑ.
7. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του σκοπού της
παραχώρησης εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή
της παρούσας, αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια, χωρίς
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθ. Π1/2149
(2)
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ
για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
1.2. Του Ν. 1599/1986, (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις κράτους−
πολίτη και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.4. Του Ν. 2469/1997, (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δα−
πανών και άλλες διατάξεις».
1.5. Του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.7. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού
και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
1.8. Του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουρ−
γείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό
με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.9. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις
για τη δημιουργία συστήματος…… και λοιπές διατάξεις»
1.10. Του Π.Δ. 195/1995, (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός Γενι−
κής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου
Εμπορίου».
1.11. Του Π.Δ. 59/1996, (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.12. Του Π.Δ. 118/2013, (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου... και Θρησκευ−
μάτων αντιστοίχως».
1.13. Του Π.Δ. 119/2013, (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15. Της υπ’ αριθ. 3458/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1825) απόφασης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.16. Της υπ’ αριθ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291) από−
φασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83
παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμ−
βάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
1.17. Την υπ’ αριθ. 13/2014 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρ−
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
2. Το υπ’ αριθ. οικ 339/20−10−2014 έγγραφο του Γρα−
φείου Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Αντα−
γωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την ανάγκη μετάθεσης ημερομηνίας έναρξης χρή−
σης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις παροχής υπη−
ρεσιών μεταφοράς μαθητών.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταθέτουμε και ορίζουμε ημερομηνία έναρξης της
υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων
του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Τετάρτου του Μέρους Β΄ του
Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) την 30−06−2015 για
διαγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον
τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν, οι οποίοι
διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014
(ΦΕΚ Α΄ 147) σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 3 του
άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 21767
(3)
8η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 17371/
20−11−2008 (704/2008) κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008) περί καθεστώτος ενισχύσεων
του μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του
άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007 − 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.2. 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 ιδιαίτερα το άρθρο 24 και τους
σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως τροπο−
ποιημένοι ισχύουν.
1.3. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την έγκριση του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007 −2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και
τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης
της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
1.4. Την από 07−08−2014 υποβληθείσα προς την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή τροποποίηση του ΠΑΑ 2007−2013 βάσει
των Άρθρων 6 παρ. 1(γ) και 9 του Καν. (ΕΚ) αρ. 1974/2006.
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2.2. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/1988) «Οργανισμός του
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.3. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
2.4. Του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», ειδικότερα το
άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.5. Του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄). Ειδικότερα του
άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του άρθρου
241, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν τα Προ−
εδρικά Διατάγματα των Οργανισμών Οργάνωσης και
Λειτουργίας των Περιφερειών της χώρας, της παρ. VI
του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης», κατ' εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν
και οι Οργανισμοί Αειτουργίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας και της παρ. 4 του άρθρου 283.
2.6. Της υπ’ αριθ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 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 ΕΛΕΓΕΠ».
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2.7. Της υπ’ αριθ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκα−
τάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013 όπως αυτή
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.8. Της υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ 315/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 324005/9−9−2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
"Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013"» (ΦΕΚ 1886/Β΄).
2.9. Της υπ’ αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013 όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2181/10.05.2013 (1147/Β΄)
όμοια απόφαση και ισχύει.
2.10 Της υπ’ αριθ. 2112/9−3−2009 Απόφασης του Ειδικού
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ένταξης/
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007 − 2013» (ΠΑΑ), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
2.11 Της υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2.12 Της υπ’ αριθ. 6792/102229/22−8−2013 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 410/τ.ΥΟΔΔ/) με την οποία διορίσθηκε στη θέση
του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ ο Δημήτριος Ιατρί−
δης του Μιχαήλ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 2362/1995,
καθώς και τις περ. ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
4. Την υπ’ αριθ. 4538/9−9−2014 Επιστολή Ενημέρωσης
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προς την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για την
αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 112 «Εγκατά−
σταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007−2013.
5. Την υπ’ αριθ. 30078/21−3−2012 Εγκύκλιο «Διαχείρι−
ση των προχρηματοδοτήσεων των ταμείων ΕΓΤΑΑ και
ΕΤΑ για την επιτάχυνση υλοποίησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 αντίστοιχα από τον
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).»
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ’ αριθ.
4685/22−09−2014 έγγραφό της.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον συνολι−
κή δημόσιας δαπάνη ύψους 57.010.657 €, και η οποία θα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Δημοσί−
ων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ΣΑΕ 082/08.
8. Την υπ’ αριθ. 18867/23−09−2014 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 17371/20.11.2008 (αριθμός
απόφασης 704) (ΦΕΚ 2497/Β/2008) κοινή υπουργική από−
φαση περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013, (εφεξής
κοινή υπουργική απόφαση 704/2008) όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει ως εξής:
Η παράγραφος 1 του Άρθρου 32 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης της
παρούσης εγκρίνεται συνολική δημόσια δαπάνη ύψους

362.000.000 € εκ των οποίων 314.940.000 € αποτελούν
τη συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 47.060.000 € την εθνική
συμμετοχή. Τα παραπάνω ποσά τροποποιούνται κάθε
φορά σύμφωνα με το ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα του
Μέτρου.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
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