
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η Τροποποίηση 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 
3078 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετι-
κά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής 
αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυ-
σης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της 
διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους 
δικαιούχους» όπως τροποποιημένη ισχύει με την 
3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β΄).

2 2η Τροποποίηση της 4627/152254/06-12-2013 
(ΦΕΚ 3141 Β΄) υπουργικής απόφασης, σχετικά 
με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και 
άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της 
αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύ-
ει με την 3605/113148/10-09-2014 (ΦΕΚ 2463 Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 131/10607 (1)
  2η Τροποποίηση 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 

3078 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά 

με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή-

σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γε-

ωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης 

για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της δια-

δικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δι-

καιούχους» όπως τροποποιημένη ισχύει με την 

3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ιδιαίτερα το άρθρο 59 παρ. 15 αυτού (Α΄ 265).

β) Του άρθρου 37 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/
3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο 
65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και όπως κάθε φορά ισχύει.

ε) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

στ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ζ) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Της Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(Β΄ 3722) όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 
όμοια απόφαση (Β΄ 4233).

ι) Την 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκρι-
ση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ-
σεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », όπως αυτή ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ια) Την 37501/04-03-2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/2009) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Με-
ταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 
την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 
για την εφαρμογή του».

ιβ) Την 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄) 
κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον «Κα-
θορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε 
προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 
καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων 
στους δικαιούχους» όπως τροποποιημένη ισχύει με την 
3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β΄).

ιγ) Την 4627/152254/06-12-2013 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄) 
Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτο-
μερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 
123Α «Αύξηση της αξίας, των γεωργικών προϊόντων» 
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύει 
με την 3605/113148/10-09-2014 (ΦΕΚ 2483 Β')

2) Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δε-

κεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης 
Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση 
με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

γ. Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών 
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 
του Συμβουλίου.

δ. Καν. (Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε-
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας 
Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 885/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ » και ισχύει.

ε. Καν. (Ε.Κ.) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νη-
σιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013).

στ. Καν. (Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου.

ζ. Καν. (Ε.Κ.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου.

η. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίη-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονι-
σμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

3. Τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των με-
σαίων επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι 
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.

4. Την Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτρο-
πής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι-
σμού 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύει.

5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το 3730/
08-12-2017 έγγραφό της.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την 2η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 4435/144452/
22-11-2013 (ΦΕΚ 3078 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, 
σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή-
σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 
2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των 
ενισχύσεων στους δικαιούχους» όπως τροποποιημένη 
ισχύει με την 3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β΄), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 αντικαθίστα-

νται ως εξής:

Άρθρο 14 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συμβατικών και 
κανονιστικών υποχρεώσεων των δικαιούχων διεξάγο-
νται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

2. Εκ των υστέρων έλεγχοι για την τήρηση των υπο-
χρεώσεων των δικαιούχων όπως αυτές απορρέουν από 
το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, διενεργούνται 
από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, βάσει τακτικών 
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ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τους οποίους 
θα ελέγχεται τουλάχιστον το 1% της επιλέξιμης Δημόσιας 
Ενίσχυσης των επενδύσεων στις οποίες έχει καταβληθεί 
η τελική δόση ενίσχυσης.

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 καταργείται

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 Ι

Αριθμ. 132/10635 (2)
     2η Τροποποίηση της 4627/152254/06-12-2013 

(ΦΕΚ 3141 Β΄) υπουργικής απόφασης, σχετικά 

με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και 

άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της 

αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύ-

ει με την 3605/113148/10-09-2014 (ΦΕΚ 2463 Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ιδιαίτερα το άρθρο 59 παρ. 15 αυτού (Α΄ 265).

β) Του άρθρου 37 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/
3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο 
65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και όπως κάθε φορά ισχύει.

ε) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

στ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ζ) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

θ) Της Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(Β΄ 3722) όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 
όμοια απόφαση (Β΄ 4233).

ι) Την 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκρι-
ση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ-
σεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », όπως αυτή ισχύει.

ια) Την 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/2009) κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφο-
ρά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την 
πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι-
είας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 
για την εφαρμογή του».

ιβ) Την 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/
04-12-2013) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με 
τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυ-
σης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 
καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων 
στους δικαιούχους» όπως τροποποιημένη ισχύει με την 
3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β΄).

2) Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δε-

κεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ια-
νουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση 
με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

γ. Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών 
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό 1698/2005 
του Συμβουλίου.
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δ. Καν. (Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε-
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας 
Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 885/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ » και ισχύει.

ε. Καν. (Ε.Κ.) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νη-
σιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013).

στ. Καν. (Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου.

ζ. Καν. (Ε.Κ.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου.

η. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίη-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονι-
σμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

3. Τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των με-
σαίων επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι 
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.

4. Την Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτρο-
πής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι-
σμού 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύει.

5. Την 4627/152254/06-12-13 (ΦΕΚ 3141/τ.Β'/
10-12-2013) υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον Κα-
θορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων 
του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποι-
ημένη ισχύει με την 3605/113148/10-09-2014.

6. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το 3730/
08-12-2017 έγγραφό της.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την 2η Τροποποίηση της 4627/152254/06-12-2013 
(ΦΕΚ 3141 Β΄) υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον 
καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων δια-
τάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γε-
ωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως 
τροποποιημένη ισχύει με την 3605/113148/10-09-2014 
(ΦΕΚ 2463 Β΄) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5, αντικαθίστανται 

ως εξής:

Άρθρο 5 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

6. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Άρθρου 8 της 
4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078 Β΄) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 
την ολοκλήρωση του ελέγχου των μακροχρόνιων υπο-
χρεώσεων των δικαιούχων

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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