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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ.
1114/τ.Β΄/13.6.2008) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33022/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ.
1292/Β΄/25.7.2007) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης “Κα−
θορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων
για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παρο−
χής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υπο−
περίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004”». ........................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για τον «Καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που
αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία
των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004». ..................................................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/2007 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 406 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
290398/2008 (ΦΕΚ 694 Β) όμοια απόφαση. ................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33823
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ. 1114/
τ.Β΄/13.6.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 33022/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β΄/25.7.2007)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης “Καθορισμός προδιαγραφών,
όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυ−
τικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ−
σίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004”».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/3.12.2004)
«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−

πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως ισχύει, και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Τη υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπα−
ϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, βάση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1628/2006.
3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (98/C
74/06).
4. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ια−
νουαρίου 2001 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι αυτού
«Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L
10/13.1.2001), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/
19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας»,
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/
τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/1986)
«Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας», του π.δ. 396/1982 (Φ.Ε.Κ. 172/Α΄/1982) «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και
του π.δ. 189/1995 (Φ.Ε.Κ. 99/Α΄/1995) «Συμπλήρωση και
τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989.
10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
11. Την υπ’ αριθμ. 33022/25.7.2007 κοινή απόφαση (Φ.Ε.Κ.
1292/Β΄/25.7.2007) των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών,
όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυ−
τικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ−
σίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ.
1114/τ.Β΄/13.6.2008) κοινή υπουργική απόφαση.
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12. Το γεγονός ότι μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’
αριθμ. 26390/10.6.2008 τροποποιητικής απόφασης δεν
είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης σημαντικού
αριθμού επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν με
βάση τις αρχικές ρυθμίσεις της απόφασης της εφοδι−
αοτικής αλυσίδας, και μάλιστα για πολλά από τα οποία
είχε χορηγηθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας σύμφωνα με
το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Στις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 26390/10.6.2008 κοινής από−
φασης (Φ.Ε.Κ. 1114/τ.Β΄/13.6.2008) των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης υπάγονται όλες οι αιτήσεις
επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, που υπο−
βάλλονται μετά τη δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ. 1114/τ.Β΄/13.6.2008) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’
αριθμ. 33022/25.7.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Καθορισμός προδι−
αγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των
επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004».
Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 36976
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Κα−
θορισμό των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν
την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωρ−
γικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3299/2004».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε−

ριφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261 /Α΄/23.12.2004), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ.
276/τ.Α΄/22.12.2006), και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2
(α) αυτού.
2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρα−
τικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και Δασο−
κομίας 2007−2013 (2006/C 319EK).
3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (98/C
74/06).
4. Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
στοιχεία C (2005) 166 fin/2.2.2005 −SG−Greffe 92004/
D/200563/7.2.2005 για την έγκριση του καθεστώτος Περι−
φερειακών Ενισχύσεων του ν. 3299/2004 (ν. 573/2004).
5. Την υπ’ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων
του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.
6. Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στοι−
χεία D (2006) 4964 fin /25.10.2006 −SG−Greffe 206446/
Ε/4964/25.10.2006 για την έγκριση του καθεστώτος κρα−
τικών ενισχύσεων στο γεωργικό τομέα του ν. 3299/2004
(ν. 238/2006).
7. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1860/2004 της Επιτροπής
της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της
αλιείας.
8. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτρο−
πής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμο−
γή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές
ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γε−
ωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Καν.
(ΕΚ) αριθμ. 70/2001.
9. Την οδηγία ΕΟΚ 85/148 του Συμβουλίου της 29ης
Ιανουαρίου 1985 περί του κοινοτικού καταλόγου των μει−
ονεκτικών (ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλή−
ματα) γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας
75/268/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.
36/τ.Α΄/1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/1984 τεύχος Α) και στο άρθρο 65
του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 Α΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979
«περί οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/1979
τεύχος Α).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974
«περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωρ−
γική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή»
(Φ.Ε.Κ. 220/1974 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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14. Τις διατάξεις του π.δ. 206/Α΄/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/
Α΄/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/
Α΄/14.7.2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας».
16. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/
Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
17. Τις διατάξεις του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
19. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 306419 (ΦΕΚ
1413/τ.Β΄/12.10.2005) περί «Επιλεξιμότητας επενδύσεων
στους τομείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των ενι−
σχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006
για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
20. Την υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Καθορισμό των
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή,
μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων
και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004», απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Καθορισμό
των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή,
μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004» ως εξής:
α. Στην περίπτωση 2.1.3. της παραγράφου 2.1. «Επενδυ−
τικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα» του άρθρου 2:
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.1.3.1., ως εξής:
«2.1.3.1. Στον τομέα φυτικής παραγωγής: γεωργικές
επιχειρήσεις − εκμεταλλεύσεις θερμοκηπιακού τύπου
(παραγωγή κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών, πολλαπλα−
σιαστικού υλικού, λοιπών ειδών δενδροκηπευτικής κ.α.)
ή και βιολογικής γεωργίας οιασδήποτε μορφής.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.1.3.2. (Δ. Πτηνο−
τροφικές μονάδες − δ1), ως εξής:
«δ1. Για τους παρακάτω εναλλακτικούς τύπους εκτρο−
φών, πλην των στρουθοκαμήλων, πιστοποιημένους σύμ−
φωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία:
• Στην παραγωγή κρέατος πουλερικών: βιολογική
εκτροφή, ελευθέρα βοσκή, παραδοσιακό ελεύθερη βο−
σκή, απεριόριστη ελεύθερη βοσκή.
• Στην παραγωγή αυγών πουλερικών: βιολογική εκτρο−
φή, ελεύθερη βοσκή, αχυρώνα.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.1.3.2. (Δ. Πτηνο−
τροφικές μονάδες − δ2), ως εξής:
«δ2. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρί−
ων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφι−
κών εκμεταλλεύσεων. Για συνεταιρισμούς, για εταιρίες
παραγωγής νεοσσών και για εταιρίες με συνεργαζόμε−
νους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν νεοσσούς
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προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την
ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα
για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύ−
ου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν θα
υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση νεοσσών
της τελευταίας πενταετίας (μετά από βεβαίωση της Δ/
νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της αντίστοιχης Νομαρχίας)
αυξημένη κατά 20%. Φορέας της επένδυσης μπορεί να
είναι συνεταιρισμός ή μέλος του συνεταιρισμού, εταιρία
παραγωγής νεοσσών ή άλλη εκ των συνεργαζόμενων
εταιριών.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.1.3.2. (Δ. Πτηνο−
τροφικές μονάδες − δ4), ως εξής:
«δ4. Ίδρυσης συμβατικών εκτροφών, πλην των στρου−
θοκαμήλων, σε νησιωτικές περιοχές, όταν υπάρχει απο−
δεδειγμένη έλλειψη δυναμικότητας με βεβαίωση της Δ/
νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.»
β. Στην περίπτωση 2.2.1. της παραγράφου 2.2. «Επεν−
δυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» του άρθρου 2:
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.1.2. (Α − α1), ως
εξής: «Εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφι−
στάμενων μονάδων.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.1.2. (Α − α2), ως
εξής:
«α2. Ίδρυση νέων μονάδων ή επέκταση υφισταμένων
σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη παραγωγικού δυνα−
μικού με βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης
της οικείας Περιφέρειας και εξυπηρετούν ορεινές πε−
ριοχές της χώρας σύμφωνα με την οδηγία 85/148 του
Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, όπως εκάστοτε
ισχύει, καθώς και νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κα−
τοίκους.»
− προστίθεται στην υποπερίπτωση 2.2.1.2. πρόταση
Ε, ως εξής:
«Ε. Μονάδες πυρηνελαιουργείων για επενδυτικά σχέ−
δια εκσυγχρονισμού, προκειμένου να αποκτήσουν τη
δυνατότητα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων διφασικών
ελαιοτριβείων, ή αναγκαστικής μετεγκατάστασης για
την προστασία του περιβάλλοντος με βεβαίωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.1.3. Α, ως εξής:
«α1. Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε
περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε
ορεινές και νησιωτικές περιοχές και μονάδων παραγω−
γής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας
[Καν. (ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης.
α2. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση, συγχώνευση
οινοποιείων, χωρίς αύξηση δυναμικότητας κατ’ εξαίρεση
της έννοιας του εκσυγχρονισμού της περίπτωσης 1.5.
του άρθρου 1 της απόφασης.»
− καταργείται στην υποπερίπτωση 2.2.1.3. η πρόταση Δ
«Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από στέμφυλα.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.1.4. Α, ως εξής:
«Μονάδες μεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευ−
τικών προϊόντων, καθώς και τουρσιών, χυμών, κύβων
λαχανικών ή μιγμάτων λαχανικών κα.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.1.5. Ε, ως εξής:
«Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλα−
σιαστικού υλικού.»
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− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.2.1. Α, ως εξής:
«Α. Μονάδες σφαγής ζώων και πτηνών για επενδυτικό
σχέδια που αφορούν:
α1. Εκσυγχρονισμό της σφαγειοτεχνικής υποδομής
λειτουργουσών μονάδων.
α2. Ίδρυση σφαγείων εφόσον αφορούν μικρό σφαγεία
δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος/έτος σε νησιά
με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.2.2. Τομέας Γά−
λακτος, ως εξής:
«Α. Μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων:
α1. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής τυροκο−
μικών προϊόντων εφόσον υπάρχει επάρκεια γάλακτος
που αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση της Δ/νσης
Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.
α2. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση,
τυροκομείων.
Β. Μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμού−
μενων προϊόντων γάλακτος.
Γ. Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπρο−
ϊόντων επεξεργασίας γάλακτος.
Δ. Μονάδες επεξεργασίας γάλακτος:
δ1. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση,
μονάδων επεξεργασίας αγελαδινού γάλακτος, χωρίς
αύξηση της δυναμικότητας.
δ2. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μο−
νάδων επεξεργασίας αίγειου και πρόβειου γάλακτος.
δ3. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας αίγειου
γάλακτος.
δ4. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας πρό−
βειου και αγελαδινού γάλακτος σε περίπτωση καθετο−
ποίησης της παραγωγής ή συγχώνευσης υφιστάμενων
μονάδων ή αντικατάστασης υφιστάμενης υποδομής ή
έλλειψης κατάλληλης υποδομής μετά από έγκριση της
Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρει−
ας.
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.2.3. Γ, ως εξής:
«Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας
μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.3. Β, ως εξής:
«Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών
παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευ−
τικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για
την κάλυψη τοπικών αναγκών.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.3. Δ, ως εξής:
«Μονάδες που επεξεργάζονται μηδική και παράγουν
σύμπηκτα μηδικής.»
− αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2.2.3. Ζ, ως εξής:
«Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώ−
ματος.»
γ. Η παράγραφος 2.3. «Επενδυτικά σχέδια στον τρι−
τογενή τομέα που αφορούν την εμπορία γεωργικών
προϊόντων» του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια εμπορίας γεωργι−
κών προϊόντων που εντάσσονται στις υποπεριπτώσεις
iii και x της περίπτωσης δ της παραγρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3299/2004».
δ. Στην παράγραφο 3.2. του άρθρου 3 «Ενισχυόμενες
δαπάνες»:
− τροποποιείται η περίπτωση 3.2.13., ως εξής:
«Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλο−
ντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία

(Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την ιδιοκατανάλω−
ση (π.χ. εγκαταστάσεις, δίκτυα διανομής) ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (όπως γεωθερμίας κ.λπ.).»
− καταργείται η περίπτωση 3.2.16. «Οι δαπάνες για
την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής
που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης
μονάδων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις
αναβάθμισης του γενετικού υλικού υφιστάμενης κτη−
νοτροφικής μονάδας που συμπεριλαμβάνεται η αγο−
ρά ζώων απαιτούνται γενεαλογικά πιστοποιητικά ή
βεβαίωση εγγραφής των ζώων σε βιβλία ισοδύναμα
των γενεαλογικών.»
ε. Η παράγραφος 3.4. του άρθρου 3 τροποποιείται
ως εξής:
«Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο
ποσοστό της επιλέξιμης επένδυσης που έχει καθορι−
σθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. 1698/2005 του
Συμβουλίου.»
στ. Η παράγραφος 4.2. «Ειδικά δικαιολογητικά» του
άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.2.1. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή το−
μέα:
i. Θερμοκήπια.
• Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονομικής Υπηρεσίας της
οικείας Νομαρχίας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν
εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.
• Έγκριση τύπου θερμοκηπίου (στατική επάρκεια) από
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
ii. Μονάδες σποροπαραγωγής.
• Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων
σποροπαραγωγής: άδεια σποροπαραγωγικής επιχείρη−
σης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
iii. Μονάδες βιολογικής γεωργίας.
• Για την ίδρυση: Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
• Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση: Βεβαίω−
ση Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του Κα−
νονισμού της Ε.Ε. 2092/91 σχετικά με το βιολογικό τρόπο
παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
iv. Κτηνοτροφικές (βουστάσια − χοιροστάσια − ποι−
μνιοστόσια − ιπποφορβεία κ.λπ.) και πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις.
• Για την Ιδρυση: Άδεια ίδρυσης ή έγκριση του Νο−
μάρχη.
• Για τον εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότη−
τας: Άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών
όρων.
• Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό με αύξηση
της δυναμικότητας: Νέα άδεια ίδρυσης ή έγκριση του
Νομάρχη.
− Στην περίπτωση των μονάδων αναπαραγωγής ή και
εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συμπληρωματικά:
• Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυ−
ναμικότητα των συνεταιρισμών, των εταιριών παρα−
γωγής νεοσσών και των εταιριών με συνεργαζόμενους
κτηνοτρόφους από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της
οικείας Νομαρχίας.
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• Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων
εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλή−
ρωση της επένδυσης.
− Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών μονά−
δων συμβατικών εκτροφών απαιτείται συμπληρωματικά
βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας που να αποδεικνύει την έλλειψη δυναμικό−
τητας της περιοχής.
ν. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων.
• Για την ίδρυση: Άδεια ίδρυσης ή έγκριση του Νο−
μάρχη.
• Για τον εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότη−
τας: Άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών
όρων.
• Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό με αύξηση
της δυναμικότητας: Νέα άδεια ίδρυσης ή έγκριση του
Νομάρχη.
• Σε όλες τις περιπτώσεις: Άδεια της αρμόδιας δα−
σικής υπηρεσίας.
4.2.2. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή το−
μέα:
i Σφαγείων.
• Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης ή επέκτασης από τη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας ή της Περιφέ−
ρειας, ανάλογα με το ύψος του δυναμικού επεξεργα−
σίας.
• Έγκριση διάθεσης στερεών αποβλήτων προς αδρα−
νοποίηση.
• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
ii. Λοιπά επενδυτικά σχέδια.
Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των
οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσο−
νται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/τευχ.Β΄/5.8.2002) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:
• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκτός των επιχει−
ρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
• Άδεια εγκατάστασης, εκτός των εξαιρέσεων και των
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
• Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαι−
τείται).
• Έγκριση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 11396/1546/8.7.1997 κοινή υπουρ−
γική απόφαση.
Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητι−
κών μονάδων:
• Άδεια λειτουργίας.
• Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχεί−
ρισης (μόνο για μονάδες εντός Περιφέρειας Αττικής),
όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3325/2005.
• Για τις επενδύσεις που κατατάσσονται στην Α1 κα−
τηγορία, έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της
άδειας εγκατάστασης, εκτός των επιχειρήσεων που εί−
ναι εγκατεστημένες εντός Β.Ε.Π.Ε. και των εξαιρέσεων
όταν αφορά μόνο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Για επενδύσεις μετεγκατάστασης υφισταμένων μετα−
ποιητικών μονάδων:
• Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν επιχορηγείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με
την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005.
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Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μετα−
ποιητικών μονάδων (βιομηχανίες − βιοτεχνίες):
• Άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, μόνο για τις
υφιστάμενες εντός της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3325 του 2005.
iii. Στις κάτωθι περιπτώσεις απαιτούνται συμπληρω−
ματικά τα εξής:
• Για τα επενδυτικά σχέδια της ίδρυσης νέων μονάδων
ελαιοτριβείων ή της επέκτασης των υφισταμένων απαι−
τείται βεβαίωση για την έλλειψη παραγωγικού δυναμι−
κού της περιοχής από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης
της οικείας Περιφέρειας.
• Για τα επενδυτικά σχέδια της αναγκαστικής με−
τεγκατάστασης των πυρηνελαιουργείων για την προ−
στασία του περιβάλλοντος απαιτείται βεβαίωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
• Για τα επενδυτικά σχέδια της ίδρυσης ή επέκτασης
μονάδων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων απαιτεί−
ται βεβαίωση που να αποδεικνύει την ύπαρξη επάρκει−
ας γάλακτος από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της
οικείας Περιφέρειας.
• Για τα επενδυτικά σχέδια της ίδρυσης ή επέκτασης
μονάδων επεξεργασίας πρόβειου και αγελαδινού γάλα−
κτος σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή
συγχώνευσης υφιστάμενων μονάδων ή αντικατάστασης
υφιστάμενης υποδομής ή έλλειψης κατάλληλης υποδο−
μής απαιτείται έγκριση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυ−
ξης της οικείας Περιφέρειας.»
ζ. Το άρθρο 4α αντικαθίσταται, ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του φακέλου διαβι−
βάζεται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών
Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων ή στην αρμόδια Δ/νση Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας όπου θα υλοποιηθεί η
επένδυση, ανάλογα με το ύψος της. Η Δ/νση Προ−
γραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η Δ/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, εντός 20 ημε−
ρών γνωμοδοτούν ως προς τον ορθολογικό σχεδια−
σμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα
της επένδυσης από άποψη γεωγραφικής κατανομής
ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης
στην περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης
σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας
με την ισχύουσα ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των
προϊόντων).»
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
31054/12.7.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τον «Καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων
που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία
των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3299/2004».
Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμά−
ται ότι δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
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Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 318764
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/2007 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 406 Β),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 290398/2008
(ΦΕΚ 694 Β) όμοια απόφαση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄ 280)
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»,
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ
Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως η παρ.
1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ
Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα απο−
θεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
της EURATOM» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 προεδρικού διατάγμα−
τος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006
(L 93/31.3.2006), για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ−
γικών προϊόντων και των τροφίμων,
β) 1898/2006 της Επιτροπής της 23.12.2006 (L 369/2006)
περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,

γ) 1107/1996 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996
(L 148/21.6.1996) σχετικά με την καταχώρηση των γεω−
γραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
17 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/1992, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
δ) 2400/1996 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996
(L 327/18.12.1996) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών
στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμ−
βουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων/νο Κιλτίδη»
(ΦΕΚ 2016 Β).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α΄/Φ 19/19955/8.10.2007 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης
Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982 Β).
5. Την από 17.6.2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Βιολο−
γικής Γεωργίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 (ΦΕΚ Β 406) απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) όμοια
απόφαση και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«παραλαμβάνει ενστάσεις κατά νέων αιτήσεων κα−
ταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονομασιών
Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και
Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) που
υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.»
2. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμ−
φέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει εντός των
ορίων της χώρας, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στη
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας πλήρη και τεκμηριωμέ−
νη ένσταση (συνημμένο παράρτημα V) για αίτημα που
υποβλήθηκε στη Διεύθυνση αυτή, εντός δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκε το εν λόγω
αίτημα. Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας ζητά, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με
το περιεχόμενο της ένστασης που υπέβαλε ο ενδιαφε−
ρόμενος, τα οποία διαβιβάζει μαζί με την ένσταση στην
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της περίπτωσης ε) της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου».
3. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνιστάται Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά αιτή−
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σεων καταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονο−
μασιών ΠΟΠ−ΠΓΕ, η οποία συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
αποτελείται από ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους
ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
υπηρετεί στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
πρόεδρο, ένα γεωπόνο του Τμήματος ΠΟΠ−ΠΓΕ και
Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης
Βιολογικής Γεωργίας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης
Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Χρέη εισηγητή και γραμματέα ασκούν υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, οι οποίοι ορίζονται
με απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Βι−
ολογικής Γεωργίας. Η Επιτροπή εξετάζει νόμω και
ουσία τις ενστάσεις και αποφασίζει εντός πέντε (5)
μηνών από την υποβολή της ένστασης. Η απόφαση
της Επιτροπής είναι ανέκκλητη και διαβιβάζεται άμε−
σα στο Τμήμα ΠΟΠ−ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών
Προϊόντων της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας για τις
περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την περίπτωση η)
του παρόντος άρθρου.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται στο τμήμα ΠΟΠ –
ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύ−
θυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την εξέταση του αιτήμα−
τος της περίπτωσης της παραγράφου. 2 του παρόντος
άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
Για την εξέταση του αιτήματος της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στο πρώτο στάδιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 της παρούσας, εξαιρουμένου του τμήματος
της διαδικασίας που αναφέρεται στην περίπτωση θ)
του εν λόγω άρθρου.
Η ένσταση κατά αιτήματος τροποποίησης προδιαγρα−
φών μιας καταχωρισμένης ονομασίας συντάσσεται σύμ−
φωνα με το παράρτημα VII της παρούσας απόφασης.
Το αίτημα της τροποποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εξετάζεται κατά
προτεραιότητα από το τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ και Ιδιότυπων
Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής
Γεωργίας και στην περίπτωση που γίνεται αποδεκτό, η
προαναφερθείσα Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της
σχετικής απόφασης.»
5. Μετά το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται και το Πα−
ράρτημα VII, το οποίο έχει ως εξής:
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ΕΝΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 510/2006 για την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προ−
έλευσης.
Ημερομηνία
1.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

2. ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ
Όνομα:
Διεύθυνση:
3. ΈΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ:
(Περιγραφή)
4. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:

Υπογραφή
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για την εξέταση της αίτησης ακύρωσης και των εν−
στάσεων που υποβάλλονται κατά αυτής εφαρμόζεται η
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Η ένσταση κατά αιτήματος ακύρωσης καταχωρισμένης
ονομασίας συμπληρώνεται σύμφωνα με το παράρτημα
VII της παρούσας απόφασης.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩΝ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ

Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02016832108080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

