
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 177501/24.07.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 
133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν. 3054/2002».

2 7η Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρό-
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περι-
βάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 179948 (1)
  Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 177501/24.07.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Κατανομή έτους 2018 ποσό-
τητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 
του ν. 3054/2002».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄160).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄138).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α’ 181).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).

7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160).

8. Την υπ΄αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β’ 3696).

9. Την υπ΄αριθ. 2428/119952/06.09.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(ΦΕΚ Β’ 3936).

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.4389/2016 
(ΦΕΚ Α’ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

11. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/ 
10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων».

12. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ. ΥΟΔΔ) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός 
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Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 10, εδά-
φιο πρώτο του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) και την αριθμ. 
39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689, τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) και ιδίως την 
παρ. 7 του άρθρου 15Α.

14. Την υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας 
κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετι-
κού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και 
οικ.185546/27.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3534) όμοιες αποφάσεις 
και την παρ. 10 του άρθρου 23 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν.4546/2018 
(ΦΕΚ Α’ 101).

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 173343/04.04.2018 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πρόσκλη-
ση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2018 ποσότητας 
133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ 
Β΄1311/2018).

16. Την υπ’ αριθ. οικ.177501/24.07.2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
τανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυ-
τούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β’ 3081).

17. Την από 31.07.2018 αίτηση θεραπείας της εταιρείας 
με την επωνυμία «STAFF COLOUR-ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της από-
φασης του σημείου 16 του προοιμίου (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 
177805/01.08.2018).

18. Το από 23.08.2018 πρακτικό με τη γνωμοδότηση 
της επιτροπής ενστάσεων, που συγκροτήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης του σημείου 15 του 
προοιμίου, επί της αίτησης θεραπείας του σημείου 17 
του προοιμίου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυ-
σίμων του ΥΠΕΝ με το από 24.08.2018 έγγραφο της επι-
τροπής (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 178428/24.08.2018).

19. Την υπ’ αριθ. οικ.179321/20.09.2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απο-
δοχή της αίτησης θεραπείας που υποβλήθηκε από την 
εταιρεία με την επωνυμία «STAFF COLOUR-ENERGY ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 
της υπ’ αριθ. οικ.177501/24.07.2018 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χι-
λιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β’ 3081)».

20. Το από 21.09.2018 πρακτικό 4 της επιτροπής αξι-
ολόγησης και ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων για 
συμμετοχή στην κατανομή έτους 2018, που συγκροτή-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης του 
σημείου 15 του προοιμίου, το οποίο διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλα-
κτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ με το από 21.09.2018 έγγρα-
φο της επιτροπής (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/179409/21.09.2018).

21. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης του ση-
μείου 16 του προοιμίου για την ανακατανομή των πο-
σοτήτων και τον επανακαθορισμό των ποσοστών συμ-
μετοχής των δικαιούχων της κατανομής έτους 2018, σε 
συνέχεια της γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης 
και ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 20 του προοιμίου.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ.177501/24.07.2018 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 
χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002».

Η υπ’ αριθ. οικ.177501/24.07.2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή 
έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 7 του ν. 3054/2002» τροποποιείται ως εξής:

α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυ-

τούσιου βιοντίζελ έτους 2018, κατανέμεται συνολική 
ποσότητα 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ και 
καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου 
στην κατανομή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1:
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β. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι συνολικές ποσότητες ανά δικαιούχο του πίνακα 1 κατανέμονται ανά μήνα και ανά κάτοχο άδειας διύλισης, 

σύμφωνα με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του ακόλουθου πίνακα 2, με την επιφύλαξη της παρ. 1.α του άρθρου 3:
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* Σε κάθε δικαιούχο του πίνακα 2, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται 
από την κάτοχο άδειας διύλισης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβά-
νεται από την κάτοχο άδειας διύλισης «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

1. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας, η δικαιούχος STAFF COLOUR-ENERGY 
Α.Β.Ε.Ε. υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων 
εγγυητική επιστολή ποσού 108.717 ευρώ εκδοθείσα από 
τραπεζικό ίδρυμα και ειδικότερα από υποκατάστημα αυ-
τού το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης του σημεί-
ου 16 του προοιμίου, σε αντικατάσταση της εγγυητικής 
επιστολής που υπέβαλε σύμφωνα με τα οριζόμενα της 
περ. α του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης. Το ανωτέρω 

ποσό υπολογίστηκε ως το 1/20 του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης του καυσίμου, ήτοι 20,5 ευρώ/χλτ, επί την 
κατανεμηθείσα ποσότητα της δικαιούχου. Σε περίπτωση 
μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής εντός της ανω-
τέρω προθεσμίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση εντός της ανω-
τέρω προθεσμίας σε τραπεζικό ίδρυμα για την έκδοσή 
της, η οποία επισυνάπτεται, και ότι θα την προσκομίσει 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. 
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της εγγυητικής επιστολής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες 
από τη δημοσίευση της παρούσας.
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2. Εντός 45 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσί-
ευση της παρούσας, η δικαιούχος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δύναται να υποβάλει στη 
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλ-
λακτικών Καυσίμων εγγυητική επιστολή ποσού 43.726 
ευρώ εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα και ειδικότερα 
από υποκατάστημα αυτού το οποίο λειτουργεί στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήμα-
τος της απόφασης του σημείου 16 του προοιμίου, σε 
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής που υπέβαλε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. α του άρθρου 2 της 
ίδιας απόφασης. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε ως 
το 1/20 του ειδικού φόρου κατανάλωσης του καυσίμου, 
ήτοι 20,5 ευρώ/χλτ, επί την κατανεμηθείσα ποσότητα 
της δικαιούχου.

3. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας, η δικαιούχος STAFF COLOUR-ENERGY 
Α.Β.Ε.Ε. που υπέβαλε δικαιολογητικά για συμμετοχή στην 
κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2018 σύμφωνα με 
το σημείο Α.ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης 
του σημείου 14 του προοιμίου και τα οποία χρησιμοποι-
ήθηκαν στον υπολογισμό της κατανομής έτους 2018, 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει 
ότι σε περίπτωση είτε μη υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος είτε μεταβολής της ίδιας συμμετοχής 
της εταιρείας για το έτος 2018, της χρονικής διάρκειας 
ή του αντικειμένου του προγράμματος, ο δικαιούχος θα 
ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. οικ.177501/24.07.2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιο-
λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος και δημοσίευση

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

2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη 
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Οικονομικών  Ενέργειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τρόφιμων 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Αριθμ. 8496 (2)
     7η Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρό-

σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 

Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωρ-

γικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-

στικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 

χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του πε-

ριβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Για τη διαχείρι-

ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως 
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

2. Την αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020”, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την υπ’ αριθ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την υπ’ αριθ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
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(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια 
της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

6. Την υπ’ αριθ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά 
κριτήρια της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος».

7. Την υπ’ αριθ. 2468/01-08-2018 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών δια-
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής 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, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

4. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανό-
νων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 
347/20.12.2013).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανό-

νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ-
κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 
227/31.07.2014).

7. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).

9. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτε-
λεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13849/14-12-2017 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543 Β΄) 
ως εξής:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορί-

ζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη 
δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η 
δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της 
απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση 
στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από 
το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η 
επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» 
καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πεντα-
ψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. 
ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υπο-
βολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του 
δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/10/2018 και ώρα 13.00 
ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως 
τις 04/10/2018 και ώρα 13:00 με εμπρόθεσμη υποβο-
λή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του 
ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής ependyseis.gr

1.2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υπο-

ψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν 
(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψη-
φιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του 
φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου 
ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτό-
κολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 15/10/2018.»
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ    
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*02045031210180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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