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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17216
  4η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοι−

νής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύ−
σεων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για 
τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυ−
ξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/22−4−2005).

2. Του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα 
το άρθρο 37 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/2Α΄/2010).

3. Του άρθρου 36 του Ν. 3614/2007 όπου ορίζεται ως 
διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και 
της υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/23.02.2009) 
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 
2007−2013.

4. Του Ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 
2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας” και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/51/28−2−2013) και ιδίως της 
παραγράφου 11 του άρθρου 1 αυτού.

5. Toυ Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός 
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/141/
21−6−2012).

7. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/134/10−6−2014).

8. Της υπ’ αριθμ. 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΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Της με αριθ. 37501/4/3/2009 Κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέ−
τρων 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».

10. Της υπ’ αριθ 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/
Β΄/10.04.2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανά−
πτυξης, προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και 
κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προ−
γράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013”» (ΦΕΚ 1886/Β΄).

12. Της με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1−9−2002».

13. Της υπ’ αριθ. 1100330/1954/ΔΜ/6−10−2008 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον 
καθορισμό νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ08), όπως ισχύει κάθε φορά.

Β. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
όπως ισχύει κάθε φορά.
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2. Τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Τον Κανονισμό (EΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 
24ης Οκτωβρίου 2006 όπως αντικαταστάθηκε από τον 
Κανονισμό (EΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυ−
γούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρ−
μογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (γενικός κα−
νονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 
18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής 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).

5. Την Απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (Α.Π.: 
E(2006)3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Εθνικών 
Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την πε−
ρίοδο 2007−2013.

6. 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.

7. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

8. Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008) 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί−
μων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου 
του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β΄/3.06.2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων περί καθεστώτων ενισχύσεων της 
προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013» (ΠΑΑ) (ΦΕΚ 772/Β΄) όπως τροποποιήθηκε από 
την υπ’ αριθμ. 8729/10.8.2011 (ΦΕΚ 1974/Β΄/5.9.2011), την 
υπ’ αριθμ. 144962/9.7.2013 (ΦΕΚ 1720/Β΄/12.7.2013) και την 
υπ’ αριθμ. 6174/18.3.2014 (ΦΕΚ 696/Β΄/19.3.2014).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων επιπλέον αυτής που αναφέρεται στο άρ−
θρο 24 παρ. 1 της 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 772/Β΄/3.06.2010) ΚΥΑ.

11. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ’ αριθ. 
15087/30.7.2014 έγγραφό της, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 
772/Β΄/3.06.2010) κοινή υπουργική απόφαση περί καθε−
στώτων ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007−
2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανά−
πτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) ως ισχύει σήμερα 
μετά τις τροποποιήσεις της, με τις 8729/10/08/2011 (ΦΕΚ 
1974/Β/5.9.2011), 14496/09−07−2013 (ΦΕΚ 1720/Β/12.7.2013) 
και 6174/18.3.2014 (ΦΕΚ 696/Β/19.3.2014) κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της 6174/18.3.2014 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 696/Β΄/19.3.2014) η δεύτερη παράγραφος 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τους δικαιούχους των με αριθμ. πρωτ. 
6034/26.7.2010, 6033/26.7.2010 και 6032/26.7.2010 προ−
σκλήσεων υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης όπως αυτές 
ισχύουν, για τους οποίους έληξαν οι προβλεπόμενες 
προθεσμίες για την υποβολή του πρώτου αιτήματος 
πληρωμής ή/και παράτασης, χορηγείται παράταση για 
χρονικό διάστημα το ανώτερο έως 30.9.2014, με τους 
ως άνω όρους. Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και όσοι 
εκ των δικαιούχων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση παρά−
τασης υποβολής αιτήματος πληρωμής πρώτης δόσης 
ενίσχυσης πριν την έκδοση της παρούσας.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η 4424/721/2.06.2010 κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 772/Β΄/3.06.2010) όπως 
τροποποιήθηκε από τις 8729/10/08/2011 (ΦΕΚ 1974/
Β΄/5.9.2011), 144962/09−07−2013 (ΦΕΚ 1720/Β΄/12.7.2013) και 
6174/18.3.2014 (ΦΕΚ 696/Β΄/19.3.2014) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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