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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)

 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΠΑΓΙΕΚΟΥΛΑ 
ΜΟΥΕΛΑ του ΣΕΡΑΦΙΝ − ΚΙΑΜΦΟΥ κ.λπ.......

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  1. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 15577/21915/19.10.2006 και Φ. 
15577/21329/19.10.2006 αποφάσεις του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνονται 
δεκτές οι από 1.11.2005 αιτήσεις πολιτογράφησης των 
αλλογενών αλλοδαπών: ΜΠΑΓΙΕΚΟΥΛΑ ΜΟΥΕΛΑ του 
ΣΕΡΑΦΙΝ − ΚΙΑΜΦΟΥ και ΜΠΑΓΙΕΚΟΥΛΑ ΜΠΑΜΕΝΓΚΑ 
του ΣΕΡΑΦΙΝ − ΚΙΑΜΦΟΥ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 47541/21628/19.10.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 15.6.1995 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής ΝΤΕΜΙΡ ΣΑΛΟΥΜ του ΑΝΤΡΑ−
ΒΟΥΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 48339/14454/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 29.11.1995 αίτηση πολι−
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΕΡΓΚΙΕΝΚΟ 
ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΜΠΟΡΗΣ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 59012/12084/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 12.9.1997 αίτηση πολι−
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΟΥΡΤΟΒΑ 
ΤΑΜΑΡΑ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 59591/15045/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 20.10.1997 αίτηση πολι−
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΟΥΣΕΝΚΟΒΑ 
ΛΑΡΙΣΑ του ΒΑΛΕΡΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 72008/22185/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 26.5.1999 αίτηση πολιτο−
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΙΑΤΣΕΝΤΙΟΥΚ 
ΓΚΑΛΙΝΑ του ΡΟΜΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76359/20352/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 13.10.1999 αίτηση πο−
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΟΜΙΤΖΕ 
ΓΚΙΟΥΛΙ του ΓΚΑΡΕΓΚΙΝ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 97850/22191/19.10.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 10.12.2002 αίτηση πολιτογράφη−
σης του αλλογενούς αλλοδαπού ΣΤΑΣΙΟΥΚ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
του ΗΛΙΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 99912/10335/19.10.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 21.11.2003 αίτηση πολιτογράφη−
σης του αλλογενούς αλλοδαπού ΕΛ − IMAM TAPEK του 
ΑΣΣΟΥΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105069/20478/19.10.2006 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 20.1.2006 αίτηση πο−
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΑΛΙΟΣΙΝΑ 
ΜΑΡΙΝΑΣ του ΙΟΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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(2)
      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών KOYΡΤΗ

ΠΑΥΛΟΥ του ΒΑΓΓΕΛΗ κ.λπ.....

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78606/22662/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 13.1.2000 αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΥ−
ΛΟΥ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79830/19707/19.10.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 11.11.1999 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΛΙΜΗ ΛΑΕΡΤΗ 
του ΛΕΥΤΕΡΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 104454/19785/19.10.2006 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 10.2.2005 αίτησηπολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΥΡΙΑΚΟΥ − ΘΥ−
ΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Φ.095/444744/Σ.3334 (3)
      Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας στον Γενικό Διευθυ−

ντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών 
και Επενδύσεων για την απομείωση των εγγυητικών 
επιστολών των Συμβάσεων ΑΩ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και 

Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ251 Α΄).
β. Του άρθρου 90 «του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του νόμου 2292/1995 «Περί Οργάνωσης και Λει−
τουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης 
και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων δια−
τάξεων».

δ. Την υπ’ αριθμόν 246717/1.3.2006 (ΦΕΚ Β’ 274) κοινή 
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας»..

ε. Του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 ( ΦΕΚ Α΄ 20) «Προ−
μήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».

στ. Του π.δ. 73/10.4.2006 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Διάρθρωση Αρ−
μοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών των Γενικών 
Δνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

ζ. Τη σχετική εισήγηση της ΔΑΩ&ΔΠ της Γενικής Δι−
εύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑ−
ΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ).

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφαζίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η οικονομική εξουσία για την εκάστοτε απαιτούμενη 
απομείωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλε−
σης στα πλαίσια υλοποίησης όλων των συμβάσεων ΑΩ 
ασκείται από 10 Απριλίου 2006 από τον Γενικό Διευθυ−
ντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και 
Επενδύσεων.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ −ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

F
Αριθμ. 31317 (4)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30973/13.3.2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Συνδυασμένο Πρό−
γραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) 
και επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόλη−
ση ανέργων (ΝΘΕ) στο Μ.3.5. του Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).

4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» 
(ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006).

5. Την υπ’ αριθμ. 30973/13.3.2006 (ΦΕΚ 345Β/23.3.2006) 
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας με θέμα: «Έγκριση συνδυασμένου προγράμ−
ματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) και επι−
χορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 
(ΝΘΕ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 2636/41/12.9.2006 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 
Β128339/14.9.2006 έγγραφό του.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως 
εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 30973/13.3.2006 Κοινής 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας με θέμα: «Έγκριση συνδυασμένου προγράμματος 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) και επιχο−
ρήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 
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(ΝΘΕ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας», ως εξής στα 
ακόλουθα σημεία:

1. Στην εισαγωγή της εν λόγω ΚΥΑ:
 Καταρτίζουμε Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απόκτησης 

Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι., απόφοιτων ΙΕΚ και ΤΕΕ με γνωστικό αντικείμε−
νο στην πληροφορική και αποφοίτων ΤΕΛ, ΕΠΛ, Γενικού 
Λυκείου σε επιχειρήσεις αποκλειστικά του Ιδιωτικού 
Τομέα σε επαγγέλματα της Κοινωνίας της Πληροφο−
ρίας, με δυνατότητα επέκτασης αυτού σε πρόγραμμα 
επιχορήγησης των επιχειρήσεων για την απασχόληση 
ανέργων (ΝΘΕ). 

 Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ..

2. Στην παρ. 1 «ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»:
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργα−

σιακής εμπειρίας 3.000 ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. και απόφοιτων ΙΕΚ και ΤΕΕ με γνωστικό αντικεί−
μενο στην Πληροφορική καθώς και αποφοίτων ΤΕΛ, 
ΕΠΛ, Γενικού Λυκείου, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες 
και επαγγελματική εμπειρία στους νέους τομείς της 
ΚτΠ για να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά 
εργασίας. 

3. Στην παρ. 4 «ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ»:
 Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 

άνεργοι νέοι:
• απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, 

ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ)
• απόφοιτοι άλλων τμημάτων που έχουν παρακολου−

θήσει προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή 
που διαθέτουν πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης 
Η/Υ οποιουδήποτε επιπέδου που χορηγούν ιδρύματα με 
την επίσημη έγκριση του Ο.Ε.Ε.Κ.

• απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που έχουν παρακολου−
θήσει προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή 
που διαθέτουν πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης 
Η/Υ οποιουδήποτε επιπέδου που χορηγούν ιδρύματα με 
την επίσημη έγκριση του Ο.Ε.Ε.Κ.

ηλικίας μέχρι 35 ετών (γυναίκες με ένα παιδί έως 40 
ετών). 

Εκ των ως άνω θέσεων: 
• 1500 θέσεις αφορούν πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

και 
• 1500 θέσεις απόφοιτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση), ΤΕΕ, 

ΤΕΛ, ΕΠΛ και Γενικού Λυκείου.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί 

από γυναίκες και 40% από άνδρες.
4. Στην παρ. 9 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ»:
Ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση 

του προγράμματος καταβάλλοντας κάθε μήνα στους 
ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησής τους και συνο−
λικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα :

30 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. 

25 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., 
Τ.Ε.Ε, ΤΕΛ, ΕΠΛ, και Γενικού Λυκείου.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρα−
τείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλ−
ψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 30947 (5)
      Ειδικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την 

απασχόληση ανέργων ηλικίας 18−64 ετών που προ−
έρχονται από την επιχείρηση «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 2434/1996 
«Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ−
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 188/Α΄)

5. Τις παρ.7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως 
συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312/Α΄/2005).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3302/2004 «Ρύθ−
μιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 267/Α΄/2004).

8. Το άρθρο 11 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ−
γασίας 2002−2003 περί προστασίας της απασχόλησης 
ηλικιωμένων εργαζόμενων−ανέργων.

9. Την υπ’ αριθμ. 1778/24/13.6.2006 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 
Β118076/15.6.2006 έγγραφο του.

10. Την υπ’ αριθμ. 170/21/13.6.2006 απόφαση της Επιτρο−
πής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).

11. Την υπ’ αριθμ. 32211/ΔΕ 4772/31.7.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του Προγράμματος που αναφέρεται 
στο θέμα, στο π.δ. Ε. 2006, στη ΣΑΕ 034/3.

12. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» 
(ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006).

13. Το υπ’ αριθμ. Β125166/22.8.2006 έγγραφο του 
ΟΑΕΔ.
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε Ειδικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επι−
χειρήσεων για την απασχόληση 24 ανέργων προερχό−
μενων από την επιχείρηση «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑ−
ΚΤΟΣ Α.Ε.».

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος είναι οι άνεργοι που προ−

έρχονται από την επιχείρηση να συμπληρώσουν τις προ−
ϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τους από τον οικείο 
κλάδο ασφάλισης τους, με την πρόσληψη τους από 
επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σΰμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 3427/2005 κατά τη 
διάρκεια απασχόλησης τους στο πρόγραμμα, οι ερ−
γαζόμενοι θα διατηρήσουν την ασφάλισή τους στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν 
ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση «ΑΓΝΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.».

2. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν 

όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα όλες οι 

επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη 
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, 
εκτός των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ 
α «και β» βαθμού, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα.

3. ΓΙΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο ως άνω 

πρόγραμμα είναι:
α) Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκα−

ταστήματα τους που λειτουργούν στον ίδιο Νομό προ−
σωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση με αυτή 
που θα καλυφθεί με το παρόν πρόγραμμα) κατά τη 
χρονική διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής 
τους στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση του προσωπικού 
τους θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με 
την παρ. 6β της παρούσας.

β) Οι άνεργοι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) 

μήνα έως και σαράντα οκτώ (48), κατ1 ανώτατο όριο, 
μήνες.

Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας (1) 
μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Η επιχορήγηση θα καταβάλλεται από την ημερομηνία 
έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

5. ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απα−

σχόλησης καθορίζεται ως εξής:
α) 26 € για τους πρώτους 24 μήνες και 30 € για τους 

επόμενους 24 μήνες για
τους μισθωτούς που θα ασφαλισθούν στο ΙΚΑ και 

στο ΤΑΥΣΟ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε 
μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δεκαοκτώ (18) 
τουλάχιστον ημέρες εργασίας. Λιγότερες από 18 ημέρες 

απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις (3) 
κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

β) Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επιχορηγηθούν 
επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειω−
μένο ωράριο εργασίας από τέσσερις (4) και άνω τουλά−
χιστον ώρες ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή το ποσό 
της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στο 
ήμισυ του ποσού της ως άνω επιχορήγησης και θα προ−
σαυξάνεται για κάθε ώρα επιπλέον απασχόλησης, πέραν 
των 4 ωρών, με το 1/4 του ποσού της επιχορήγησης που 
αντιστοιχεί στην μερική απασχόληση.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχεί−

ρηση ή εργοδότης γενικά, πρέπει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου απασχόλησης των υπό 
πρόσληψη μισθωτών τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έντυπη αίτηση που θα περιέχει την επωνυμία, το 
αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας και τον 
αριθμό ατόμων που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δη−
λώνει ότι:

βα) κατά το 6μήνο που προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα 
δεν απέλυσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη 
θέση με αυτή που θα καλύψει ή κάλυψε με το πρό−
γραμμα αυτό καθώς και ότι εάν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος απολύσει προσωπικό απασχολούμενο 
σε αντίστοιχη θέση με αυτή που κάλυψε σύμφωνα με 
το πρόγραμμα θα το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 11α της παρούσας ββ) έλαβε γνώση 
και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος.

γ) Αντίγραφο Καταστατικού προκειμένου για εταιρεί−
ες και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τις λοιπές 
επιχειρήσεις.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής επιχει−

ρήσεων στο πρόγραμμα αυτό, κρίνουν οι κατά τόπους 
αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης είναι 
δυνατή η υποβολή ένστασης από τον ενδιαφερόμενο 
εντός (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφα−
σης. Επί της ένστασης θα επιλαμβάνεται η Επιτροπή 
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, μετά από εισήγηση της Δ/νσης 
Απασχόλησης στην οποία θα διαβιβάζεται από την Υπη−
ρεσία ο φάκελος της επιχείρησης, καθώς και έκθεση 
της Υπηρεσίας επί του θέματος.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης ο εργοδότης θα 

υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα εξής 
δικαιολογητικά:

α) Έντυπη Κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονο−
ματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμ−
ματος, την ειδικότητα, τη χρονολογία πρόσληψης, την 
ημερομηνία γέννησης, τα ημερομίσθια που πραγμα−
τοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερησίας επι−
χορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο 
ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα 
είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε 
ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και στη στήλη της υπεύ−
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θυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μι−
σθωτών ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

β) Δελτία Ανεργίας των μισθωτών που προσλήφθη−
καν.

γ) Φωτοτυπημένα αντίγραφα των αναγγελιών πρό−
σληψης των εργαζομένων.

δ) Βεβαίωση (καταμέτρηση) του ΙΚΑ και οποιουδήπο−
τε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης 
(ΤΑΥΣΟ), από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθ−
μός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στον 
κλάδο ασφάλισης τους.

ε) Α.Π.Δ.  και βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών ει−
σφορών.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απαιτείται.

ζ) Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία 
να φαίνονται οι ώρες απασχόλησης του μισθωτού ημε−
ρησίως.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά τη διάρκεια του προ−
γράμματος δεν μείωσε προσωπικό απασχολούμενο σε 
αντίστοιχη θέση με αυτή που κάλυψε σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μετά τον έλεγχο δι−
καιολογητικών θα προβαίνει στην καταβολή της επι−
χορήγησης. Επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί 
επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης 
των όρων του προγράμματος και να συντάσσει σχετικές 
εκθέσεις.

9. ΓΙΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α) Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη επιχορήγησης 
για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αυτό 
ασκούνται μέσα σε δύο (2) το αργότερο μήνες από τη 
λήξη του προγράμματος. Ειδικά για την πρώτη επιχο−
ρήγηση, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από τη λήξη του 
τρίτου μήνα της απασχόλησης.

β) Είναι δυνατή κατά ένα (1) το ανώτερο μήνα η επιμή−
κυνση της προθεσμίας αυτής, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Οργανισμού.

γ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγη−
σης του εργοδότη κατά τριάντα (30) το πολύ ημερο−
λογιακές ημέρες, σε περίπτωση χορήγησης κανονικής 
άδειας, σοβαρής ασθένειας, άδειας άνευ αποδοχών κλπ. 
των επιχορηγούμενων ατόμων, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου εργοδότη και απόφαση του Δ/ντή της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
10.1. Οι αρμόδιοι κατά τόπο Προϊστάμενοι των Υπη−

ρεσιών του Οργανισμού θα αποφασίζουν για τη συνέ−
χιση ή μη υπαγωγή στο πρόγραμμα, στις κατωτέρω 
περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης δεσμευ−
όμενου μισθωτού από τον εργοδότη λόγω έλλειψης 
συγκεκριμένης ειδικότητας ανέργων στην Τοπική Αγορά 
Εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η έλλειψη αυτή θα 
βεβαιώνεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.

β) Σε τυχόν εκπρόθεσμη αντικατάσταση δεσμευόμε−
νου μισθωτού, πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας 
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και μέχρι τρι−
άντα (30) ακόμα ημερολογιακές ημέρες.

γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης δεσμευόμενου μι−

σθωτού τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την 
αποχώρηση του, με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης 
θα δηλώσει ότι η πρόσληψη έγινε για αντικατάσταση 
του μισθωτού που πρόκειται να αποχωρήσει.

10.2. Κατά των αποφάσεων των Προϊσταμένων των 
Υπηρεσιών Απασχόλησης του Οργανισμού είναι δυνατόν 
να ασκηθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινο−
ποίηση της σχετικής απόφασης.

Επί της ένστασης θα αποφαίνεται η Επιτροπή Δι−
αχείρισης του ΛΑΕΚ μετά από εισήγηση της Δ/νσης 
Απασχόλησης στην οποία θα διαβιβάζεται ένσταση της 
επιχείρησης, καθώς και έκθεση επί του θέματος της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας. Οι ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής 
υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

11. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ − KYPΩΣΕΙΣ.
α) Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει μισθωτό 

που προσέλαβε με το πρόγραμμα αυτό, τότε το πρό−
γραμμα θα διακόπτεται με αναζήτηση του αναλογού−
ντος ποσού επιχορήγησης. Επίσης εάν διαπιστωθεί ότι 
απέλυσε κατά το κρίσιμο εξάμηνο ή κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος μισθωτό που απασχολούσε σε αντί−
στοιχη θέση με αυτή που κάλυψε με το πρόγραμμα 
αυτό, τότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσει μέσα σε 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για να είναι δυνατή 
η συνέχιση του προγράμματος.

Αν η Υπηρεσία δεν είχε άνεργο να υποδείξει στην επι−
χείρηση για να αντικαταστήσει τον μη επιχορηγούμενο 
μισθωτό της ίδιας ειδικότητας, τότε το πρόγραμμα θα 
διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις. Σε αντίθετη περί−
πτωση (μη αντικατάστασης δεσμευόμενου ατόμου) θα 
διακόπτεται το πρόγραμμα με απόφαση Προϊσταμένου 
της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ με αναζήτηση του 
αναλογούντος ποσού επιχορήγησης που καταβλήθηκε. 
Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού θα ακολουθεί−
ται η διαδικασία αναζήτησης του από την επιχείρηση 
μέσω της ΔΟΥ.

β) Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου, στράτευ−
σης, φυλάκισης, ασθένειας δεσμευόμενου προσωπικού 
και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
δεν απαιτείται αντικατάσταση και συνεχίζεται κανονικά 
η επιχορήγηση.

γ) Σε περίπτωση απόλυσης επιχορηγούμενου που έχει 
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 
το πρόγραμμα θα διακόπτεται χωρίς επιπτώσεις για 
την επιχείρηση.

12. ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Η απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμ−

μα επιχορήγησης θα ανακαλείται μετά από απόφαση 
του Προϊσταμένου, εφόσον διαπιστωθεί πριν την κα−
ταβολή της πρώτης επιχορήγησης ότι δεν πληρούνται 
πλέον οι προϋποθέσεις υπαγωγής ή δεν έχει γίνει χρήση 
του προγράμματος κ.λ.π.

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποχρεούται να 
πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους απαραίτητα πριν 
την καταβολή της πρώτης επιχορήγησης, καθώς και 
μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο για τη διαπίστωση 
της τήρησης των όρων του προγράμματος. Για τους 
επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η αρμόδια 
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις 
οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης και στις 
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οποίες καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι 
όροι ένταξης στο πρόγραμμα. Αντίγραφο της έκθεσης 
παραδίδεται στην επιχείρηση.

Β. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 

στους ελεγκτές υπαλλήλους.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικά 

έγγραφα με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα για 
τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προ−
γράμματος.

14. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Το πρόγραμμα θα διακόπτεται όταν ο μισθωτός 

που έχει προσληφθεί με το πρόγραμμα συμπληρώσει 
το όριο ηλικίας και τον ελάχιστο αριθμό των ενσήμων 
που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση του. Σε καμία 
περίπτωση δε, το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα 
τέσσερα (4) έτη επιχορήγησης.

β) Σε κάθε περίπτωση διακοπής του προγράμματος 
χωρίς επιπτώσεις η επιχείρηση θα επιχορηγείται μέχρι 
και την τελευταία ημέρα που απασχόλησε τον επιχο−
ρηγούμενο μισθωτό.

γ) Σε κάθε απόφαση του Προϊσταμένου των Υπηρε−
σιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ είναι δυνατή η υποβολή 
ένστασης εντός (30) ημερών που θα εξετάζεται σύμ−
φωνα με το άρθρο 10.2. της παρούσας.

δ) Το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης που επιστρέ−
φεται αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 
συνολικού χρόνου, για τον οποίο έχει κατά περίπτωση 
δεσμευθεί ο εργοδότης να απασχολήσει μισθωτό.

ε) Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του επιχο−
ρηγούμενου, αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο 
από άνεργο που προέρχεται από την επιχείρηση για 
την οποία καταρτίστηκε το πρόγραμμα.

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης του επιχορη−
γούμενου, αυτός μπορεί να υποδειχθεί στα πλαίσια του 
ως άνω προγράμματος σε άλλη επιχείρηση, η οποία θα 
επιχορηγηθεί:

Α) Για ολόκληρο τη χρονική διάρκεια του προγράμ−
ματος, αν η καταγγελία σύμβασης του ατόμου πραγ−
ματοποιήθηκε εντός του πρώτου δωδεκαμήνου του 
προγράμματος

Β) Για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται προκειμένου 
να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αν η καταγγελία σύμβα−
σης του ατόμου πραγματοποιήθηκε μετά από το πέρας 
του πρώτου δωδεκαμήνου του προγράμματος.

15. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις του προγράμματος αυτού προκαλεί−

ται δαπάνη ύψους 806.400,00 €, η οποία κατά το ποσό 
των 685.500,00 € θα καλυφθεί από πόρους του ΛΑΕΚ 
και κατά το ποσό των 120.900,00 € από το ΠΔΕ.

Η δαπάνη θα καταχωρείται στον ΚΑΕ 2493 Β3 του 
φορέα 700.

Η κατ’ έτος υλοποίησης κατανομή του ποσού έχει 
ως εξής:

• 2006: 100.800,00 €
• 2007: 201.600,00 €
• 2008: 201.600,00 €
• 2009: 201.600,00 €
• 2010: 100.800,00 €
16. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει εγκύκλιο, στην οποία θα εξειδι−

κεύονται οι όροι εφαρμογής του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Αριθμ. 319581/5542 (6)
      Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 22. παρ. 2. περίπτωση γ. του ν. 992/1979 

(ΦΕΚ 280/Α/1979)
β. του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−

σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτι−
κή παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 
1409/1983 και 2512/1997

γ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ. του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) «Μέτρα για τους 
νέους αγρότες και άλλες διατάξεις»

ε. του ν. 321/1969 «περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστι−
κού»

στ. του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει−
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος»

ζ. Του ν. 1266/1982 «περί οργάνων ασκήσεως της νο−
μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις»

η. Του άρθρου 2 του ν. 3399|2005 (ΦΕΚ 255|Α|2005) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων Προσαρμογή στην 
νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις»

2. Τον Καν.(Ε.Ε,) 1257|1999 του Συμβουλίου για την στή−
ριξη της αγροτικήςανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ καθώς και 
τους εκάστοτε ισχύοντες ανάλογουςΚανονισμούς της 
Ε.Ε σε εφαρμογή του Καν του Συμβουλίου 1698/2005.

3. Το από 26.6.2006 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής.

4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (2000−2006) Ανά−
πτυξης του τομέα Γεωργίας όπως έχει εγκριθεί και 
ισχύει κάθε φορά.

5. Την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων για 
τους Νέους Αγρότεςκαι τον καθορισμό των απαραί−
τητων προϋποθέσεων για την εφαρμογή τωνκινή−
τρων που προσδιορίζονται στα άρθρα 6 και 26 του ν. 
2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α1/1997 ) όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α1/2005 ) και ειδικότερα του 
άρθρου 2 αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. 311764| 1433| 19.3.98 ΚΥΑ Υπουργών Γε−
ωργίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 277/5.7.1997 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 
«Κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις για την επιτάχυνση 
της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων στα 
πλαίσια του Καν 2328/1991 ,όπως αυτός αντικαταστά−
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θηκε από τον Καν 950|97 Ε.Ε.» σχετικά με την διαδικα−
σία πληρωμής των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και 
μηχανικών σε εφαρμογή του ν. 2520|1997».

7. Την υπ’ αριθμ. 32250112290|98 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 480/Β/1998 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, και Οικονομικών και Γε−
ωργίας «Πρόγραμμα συμπληρωματικών μέτρων υπέρ 
των νέων αγροτών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στόχος των Εθνικών μέτρων είναι η επιτάχυνση της 
προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων και η εν−
θάρρυνση της εγκατάστασης και παραμονής νέων στις 
αγροτικές περιοχές και ιδίως σ’ αυτές που κινδυνεύουν 
από ερήμωση.

ΚΕΦ. Α

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 2

Αγρότης

1. Αγρότης είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αθροι−
στικά συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. είναι νόμιμος κάτοχος και αρχηγός αγροτικής εκ−
μετάλλευσης, η οποία λειτουργεί.

β. είναι μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της 
εκμετάλλευσης (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)

γ. διαθέτει τουλάχιστο το 50% του χρόνου απασχό−
λησης του στις δραστηριότητες της αγροτικής του 
εκμετάλλευσης.

δ. τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος του προέρ−
χεται από τις αγροτικές δραστηριότητες που ασκούνται 
στα όρια της αγροτικής του εκμετάλλευσης

ε. έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ με εξαίρε−
ση:

Ι. τους δασεργάτες
II. τους ασχολούμενους με αγροτουριστικές, αγρο−

τοβιοτεχνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
παραδοσιακής βιοτεχνίας στα πλαίσια εγκεκριμένου 
προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

III. τους περιστασιακούς εργάτες και μικροεπαγγελμα−
τίες μονίμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών 
οικισμών πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων εφόσον οι 
παραπάνω πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις

2. Δεν πληρούν την ιδιότητα του αγρότη οι ακόλουθες 
κατηγορίες προσώπων 

α. οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ, 
ιδιωτικοί υπάλληλοι.

β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εργολάβοι, βιοτέχνες 
κ.λ.π

γ. Όσοι έχουν κύριο ταμείο ασφάλισης άλλο πλην ΟΓΑ 
Οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων της παρ. 1.ε ανωτέρω 
εξετάζονται.

Άρθρο 3

Νέος Αγρότης

Νέος αγρότης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο 
δεν έχει υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας του και πληροί 
τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του αγρότη. Για τον 
υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία γεννήσεως λαμ−
βάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

Άρθρο 4

Νεοεισερχόμενος νέος αγρότης

1. Νεοεισερχόμενος νέος αγρότης νοείται το φυσικό 
πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, το οποίο για 
« πρώτη φορά» αρχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις του 
νέου αγρότη ως ακολούθως:

1.1 Αποκτά για πρώτη φορά εισοδήματα από την αξι−
οποίηση δικής του αγροτικήςεκμετάλλευσης.

Δύναται όμως να θεωρηθεί ότι πληροί την ιδιότη−
τα του νεοεισερχομένου και το πρόσωπο με μόνιμη 
εξωαγροτική απασχόληση και παράλληλη αξιοποίηση 
αγροτικής εκμετάλλευσης εφόσον διακόψει οριστικά 
την εξωαγροτική του απασχόληση.

1.2 Αποκτά για πρώτη φορά πρόσβαση σε Εθνικά και 
Κοινοτικά καθεστώτα ενισχύσεων που απαιτούν την 
ύπαρξη της ιδιότητας του αγρότη, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2.

1.3 Προβαίνουν για πρώτη φορά σε ενέργειες που 
χαρακτηρίζουν την ιδιότητα του αγρότη, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2.

1.4 Ο συνολικός χρόνος που διαθέτει για τις εξωτερι−
κές προς την εκμετάλλευσή του δραστηριότητες δεν 
υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού χρόνου απασχόλη−
σής του.

1.5 Ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον ΟΓΑ με εξαί−
ρεση κατά περίπτωση τα παιδιά των αγροτών, τους 
εργάτες γης και δασεργάτες.

1.6 Ως «πρώτη φορά» αναφέρεται στην έναρξη της 
αγροτικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου και νο−
είται χρονικά το εξεταζόμενο έτος ή το προηγούμενο.

Άρθρο 5

Αγροτική εκμετάλλευση

1. Αγροτική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παρα−
γωγής προς πώληση ενός η περισσοτέρων προϊόντων 
των κλάδων του Αγροτικού τομέα υπό ενιαία διοίκηση 
και διαχείριση.

2. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης 
(αγροτικές δραστηριότητες) περιλαμβάνονται όλες οι 
δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής.

3. Παρά την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων 
ειδικά για την εφαρμογή των μέτρων της παρούσης 
Απόφασης θα λαμβάνεται η οικογενειακή εκμετάλλευση 
με ένα αρχηγό.

Άρθρο 6

Κλάδοι του αγροτικού τομέα

Κλάδοι του αγροτικού τομέα είναι :
1. Η γεωργία:
Με τον όρο γεωργία νοούνται:
α. η φυτική παραγωγή και
β. η ζωική παραγωγή η οποία περιλαμβάνει:
Ι. την κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία, αγελαδοτρο−

φία, χοιροτροφία, μόνοπλα)
ΙΙ. την πτηνοτροφία
III. την σηροτροφία
IV. την μελισσοκομία
V. κάθε είδους εκτροφή
γ. υδατοκαλλιέργεια σε δεξαμενές ξηράς εφόσον 

ασκείται από αγρότες στα όρια της αγροτικής εκμε−
τάλλευσης.
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2. Η αλιεία
Ι. συλλεκτική αλιεία (θαλάσσια πλην υπερπόντιας, 

εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία)
ΙΙ. υδατοκαλλιέργεια (ιχθυοκαλλιέργεια, οστρακοκαλ−

λιέργεια κ.λ.π γλυκών και αλμυρών νερών)
3. Η δασοπονία
4. Αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτε−

χνία, προστασία του περιβάλλοντος εφόσον ασκούνται 
από αγρότες στα όρια της αγροτικήςεκμετάλλευσης

Άρθρο 7

Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης

Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο είναι οικονομικά και νομικά υπεύθυνο 
για την αγροτική εκμετάλλευση και συμμετέχει αυτοπρο−
σώπως και ενεργά στην καθημερινή λειτουργία της.

α. Ως οικονομική ευθύνη μίας αγροτικής εκμετάλλευ−
σης νοείται η διαχείριση της εκμετάλλευσης και απο−
δεικνύεται με την έκδοση όλων των παραστατικών που 
την αφορούν στο όνομα του αρχηγού δηλ. μισθωτήρια, 
παραστατικά αγοράς, πώλησης προϊόντων, χορήγηση 
ενισχύσεων, κάθε μορφή συναλλαγής με ΑΤΕ, ή άλλου 
τραπεζικού ιδρύματος στα πλαίσια της λειτουργίας της 
εκμετάλλευσης, έκδοση διαφόρων αδειών κ.λ.π και της 
φορολογικής ευθύνης.

β. Η νομική ευθύνη νοείται μεταξύ άλλων και στη νό−
μιμη κατοχή της εκμ/σης.

Άρθρο 8
Εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση

Εισόδημα από την αγροτική εκμετάλλευση είναι το 
εισόδημα που προκύπτει από το σύνολο των αγροτικών 
δραστηριοτήτων που ασκούνται στα όρια της αγροτικής 
εκμετάλλευσης και διακρίνεται:

1. σε γεωργικό ,αυτό που προκύπτει από το σύνολο 
των δραστηριοτήτων του κλάδου της γεωργίας

2. σε εισόδημα από την αλιεία, που προκύπτει από 
την θαλάσσια αλιεία ( πλην της υπερπόντιας ) και την 
σπογγαλιεία

3. σε δασικό εισόδημα, που προκύπτει από δραστηρι−
ότητες του δασικού τμήματος της εκμετάλλευσης

4. σε εισόδημα από την διαφοροποίηση των δραστη−
ριοτήτων της αγροτικής εκμετάλλευσης με αγροτο−
τουριστικές, αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες, δρα−
στηριότητες παραδοσιακής βιοτεχνίας και προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Άρθρο 9
Νόμιμη κατοχή

Ως νόμιμη κατοχή νοείται:
1. Η ιδιοκτησία, η οποία αποδεικνύεται με τίτλους 

κυριότητας νομίμως μεταγεγραμμένους και μπορεί να 
προέλθει με όλους τους νόμιμους τρόπους: αγορά, γο−
νική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεάς ακινήτου ή 
ζωικού κεφαλαίου εν ζωή, δικαστικής απόφασης κ.λ.π.

2. Η χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων.
3. Η επίμορτος αγροληψία και το χρησιδάνειο εφόσον 

έχουν συναφθεί με συμβολαιογραφική πράξη.
4. Η μίσθωση εφόσον έχει συναφθεί με έγγραφο βε−

βαίας χρονολογίας

Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους νέους αγρότες η 
μίσθωση θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 10 (δέκα) 
ετών, να έχει τον τύπο Συμβολαιογραφικού εγγράφου 
και να έχει μετεγγραφεί.

5. Η Χρησικτησία

Άρθρο 10
Λόγοι ανωτέρας βίας

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρ−
χει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί 
να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός. 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτη−
ρισθούν τα εξής περιστατικά:

1. Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης
2. Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κα−

τόχου της εκμετάλλευσης
3. Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ−

λευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανά−
ληψης της δέσμευσης.

4. Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά 
την γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης.

5. Καταστροφή λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της εκμε−
τάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων .

6. Επιζωτία που προσβάλει το σύνολο ή μέρος της 
αγέλης του κατόχου της εκμετάλλευσης

Άρθρο 11
Μόνιμη κατοικία

1. Μόνιμος κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας θεωρείται 
αυτός που κατοικεί μόνιμα σ’ αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και τη χρησιμοποιεί ως κέντρο της κοινωνικής 
και οικονομικής του δραστηριότητας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Α.Κ όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει «το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο 
της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του».

3. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσό−
τερες από μία μόνιμες κατοικίες.

4. Διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται οι έν−
νοιες της μόνιμης κατοικίας και της διαμονής

α) Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση του ατό−
μου και της οικογενείας του σε ένα τόπο με πρόθεση να τον 
χρησιμοποιήσει σαν κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής 
του δραστηριότητας, πρόθεση που συμπεραίνεται ύστερα 
από αντικειμενική εκτίμηση της συμπεριφοράς του ατόμου 
π.χ. δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνιμος κάτοικος ενός 
τόπου το άτομο που μετακινείται σ’ αυτόν από άλλον, έστω 
κι αν η μετακίνηση αυτή είναι καθημερινή.

β) Η διαμονή αποτελεί ένα από τα στοιχεία της κα−
τοικίας και είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ’έναν τόπο 
χωρίς να είναι μόνιμη.

5. Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος 
ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας που φέρει και την ευ−
θύνη για τη βεβαίωση αυτή. Ωστόσο σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας θα 
εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο 
ενδιαφερόμενος ( βεβαίωση Αστυνομίας, Δήλωση Εφο−
ρίας, αποδείξεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, φοίτηση 
παιδιών κ.λ.π)

Η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους 
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εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη 
και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.

ΚΕΦ. Β

Δανειακές διευκολύνσεις

Άρθρο 12
Βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα

επιδοτούμενα δάνεια

Α. Για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν 
για την προμήθεια του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού 
για την κανονική λειτουργία της αγροτικής εκμετάλλευ−
σης χορηγούνται στους νέους αγρότες μεσομακροπρό−
θεσμα δάνεια τα επιτόκια των οποίων επιδοτούνται. Ως 
επιλέξιμος πάγιος εξοπλισμός για το μέτρο αυτό είναι ο 
αναφερόμενος ως επιλέξιμος στις εκάστοτε ισχύουσες 
εφαρμοστικές Αποφάσεις, που αφορούν τις επενδύσεις 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των εκάστοτε εφαρμο−
ζομένων Κ.Π.Σ

Β. Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων όπως 
είναι η προμήθεια εφοδίων και η κάλυψη καλλιεργητι−
κών δαπανών κ.τ.λ, με στόχο την κανονική λειτουργία 
της αγροτικής εκμετάλλευσης χορηγούνται στους νέ−
ους αγρότες βραχυπρόθεσμα δάνεια τα επιτόκια των 
οποίων επιδοτούνται.

1. Οι Προϋποθέσεις για να κριθεί ο ενδιαφερόμενος 
δικαιούχος είναι:

α. Να μην έχει περάσει πενταετία από την ημερομηνία 
που του χορηγήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης/Δνση Γεωργίας της Ν.Α η πρώτη βεβαί−
ωση της ιδιότητας του νέου αγρότη .Στις περιπτώσεις 
που ο ενδιαφερόμενος έχει ενταχθεί στο μέτρο 3.1 του 
ΕΠΑΑ − ΑΥ πενταετία υπολογίζεται από την ημερομηνία 
πρώτης εγκατάστασης στη γεωργία.

β. Την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στην Δ|νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης/ Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α ο εν−
διαφερόμενος να μην έχει υπερβεί το 40ον έτος της 
ηλικίας του.

2. Ύψος επιδότησης επιτοκίου
α. Για τους νέους αγρότες μόνιμους κατοίκους ορεινών 

και μειονεκτικών περιοχών χορηγούνται δάνεια άτοκα 
,ήτοι το εφαρμοζόμενο επιτόκιο επιδοτείται 100%

β. Για τους νέους αγρότες κατοίκους λοιπών περιοχών 
το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται 70% ,το ποσοστό 
νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων δα−
νείων που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος ( Α.Τ.Ε ) για τους ίδιους σκοπούς.

3. Η συνολική κεφαλαιοποιημένη αξία της επιδότησης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ

4. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο εντα−
χθείς στα επιδοτούμενα δάνεια του άρθρου αυτού έχει 
ενταχθεί και στην Δράση 3.1.3 (πρώην μέτρο 3.2) του 
ΕΠΑΑ− ΑΥ «Καθεστώς ενισχύσεων για την αντιμετώπιση 
των δαπανών πρώτης εγκατάστασης » για μεν τους 
μονίμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών πε−
ριοχών, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν, 
της περιορισμένης παραγωγικότητας και των υψηλών 
τιμών πώλησης των εφοδίων, υλικών για την κατασκευή 
των επενδύσεων κτλ, η κεφαλαιοποιημένη αξία της επι−
δότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά και για τις 
δύο δράσεις τα 20.000 Ευρώ. Για την περίπτωση μονίμου 
κατοίκου πεδινής περιοχής η κεφαλαιοποιημένη αξία 

της επιδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά και 
για τις δύο δράσεις τα 15.000 Ευρώ.

5. Εγκεκριμένες επενδύσεις δεν μπορούν να επιδοτη−
θούν και στα πλαίσια του άρθρου 2 του ν. 3399/2005 και 
στα πλαίσια της Δράσης 3.1.3 του ΕΠΑΑ− ΑΥ..

6. Διαδικασία χορήγησης
α. Ο ενδιαφερόμενος για να τύχει των ενισχύσεων 

του παρόντος άρθρου θα πρέπει να υποβάλλει στη 
αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Δ/νση Γεωργίας 
της Ν.Α αίτηση που να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά εις διπλούν:

1. Συνοπτική μελέτη από την οποία θα προκύπτει η 
αναγκαιότητα εκτέλεσης των ενεργειών που προγραμ−
ματίζει. Η μελέτη θα έχει συνταχθεί από Γεωπόνο −Με−
λετητή μέλος του ΓΕΩΤΕΕ

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνο−
μικής του Ταυτότητας που να προσδιορίζει την ηλικία.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας 
Εισοδήματος των τριώντελευταίων ετών με τα εκκα−
θαριστικά τους σημειώματα.

4. Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο για το 
μόνιμο της κατοικίας.

5. Βεβαίωση από το οικείο υποκατάστημα της Τραπέ−
ζης ότι δύναται να δανειοδοτηθεί.

β. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Δ/νση Γεωργίας 
ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και τις προϋποθέ−
σεις εκδίδει απόφαση ένταξης στο μέτρο /μέτρα .Στην 
απόφαση μεταξύ των άλλων φαίνεται το συνολικό και 
επί μέρους κόστη (δαπάνες) των επενδύσεων καθώς και 
τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης, το ποσό της κεφα−
λαιοποιημένης αξίας που δεν πρέπει να υπερβαίνεται, 
οι δεσμεύσεις του δικαιούχου καθώς και οι κυρώσεις 
στη περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων και θα 
βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι τομεακοί περιορισμοί του 
εκάστοτε ισχύοντος Καν. Ε.Ε,

γ. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αί−
τηση σύναψης δανείου στο οικείο υποκατάστημα της 
Τραπέζης προσκομίζοντας μία σειρά των ως άνω δικαι−
ολογητικών θεωρημένα από την αρμόδια Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης / Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α

Άρθρο 13

Δάνεια για την αγορά γης

Α. Με στόχο την άμβλυνση του εγγειοδιαρθρωτικού 
προβλήματος ( μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος) 
και τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσε−
ων χορηγούνται στους νέους αγρότες μακροπρόθεσμα 
δάνεια, για την αγορά γης καθώς και των αγροτικών 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτή και εξυπηρε−
τούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση, με τους 
ακόλουθους όρους :

1 .Σκοπός του δανείου
α. Η αγορά γης για τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής 

εκμετάλλευσης.
1.1 Στην περίπτωση κατά την οποία με την πρώτη 

αγορά γης δεν επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα της εκμε−
τάλλευσης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να τύχει εκ νέου 
των ελαφρύνσεων του Μέτρου και για τις επόμενες 
αγορές έως ότου η γεωργική εκμετάλλευση καταστεί 
βιώσιμη.
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1.2 Ενδιαφερόμενος ,ο οποίος έχει ενοικιάσει ιδιόκτητα 
αγροτεμάχια σε τρίτους δεν κρίνεται δικαιούχος του 
μέτρου.

1.3 Το βιώσιμο της αγροτικής εκμετάλλευσης του εν−
διαφερομένου εξετάζεται λαμβάνοντας την γεωργική 
οικογενειακή εκμετάλλευση ως ενιαία. Στην περίπτωση 
κατά την οποία τα ενήλικα παιδιά είναι αρχηγοί γε−
ωργικής εκμετάλλευσης, η γεωργικής εκμετάλλευσης 
αυτών δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον υπολογι−
σμό της βιωσιμότητας της οικογενειακής γεωργικής 
εκμετάλλευσης, ακόμα και στην περίπτωση κατά την 
οποία τα ενήλικα παιδιά έχουν την ίδια κατοικία με 
τους γονείς.

1.4 Για τον υπολογισμό της βιωσιμότητας λαμβάνονται 
υπ’ όψη μόνο τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Δεν λαμβάνο−
νται υπ’ όψη αγροτεμάχια όπου ο ενδιαφερόμενος έχει 
μόνο την ψιλή κυριότητα ή μόνο την επικαρπία

1.5 Δικαιούχοι του Μέτρου δύνανται να κριθούν και 
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου ιδιόκτητη 
γη, όπως κτηνοτρόφοι κ. α προκειμένου να επιτύχουν 
την βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους

β. Η εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται 
στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν 
με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο

1.1 Στην περίπτωση αυτή το προς αγορά αγροτεμάχιο 
θα πρέπει να συνορεύει ( εφάπτεται ) με τα ήδη υπάρ−
χοντα ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

1.2 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί 
με την αίτηση, σκαρίφημα όπου να φαίνεται η θέση 
των ήδη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων καθώς και η θέση 
του προς αγορά αγροτεμαχίου καθώς και κάθε νόμιμο 
παραστατικό που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία των 
αγροτεμαχίων.

γ. Η αγορά αγροτεμαχίων που συνδέονται άμεσα με 
το επενδυτικό πρόγραμμα της αγροτικής εκμετάλλευ−
σης.

1.1 Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι στο 
προς αγορά αγροτεμάχιο προτίθεται να πραγματοποιή−
σει επένδυση, η οποία πρέπει να έχει θετικό οικονομικό 
αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς. Η επένδυση πρέ−
πει να υλοποιηθεί εντός της διετίας από της ένταξης 
στο Μέτρο.

2. Ύψος επιδότησης επιτοκίου
α. Για τους νέους αγρότες μόνιμους κατοίκους ορει−

νών και μειονεκτικών περιοχών τα χορηγούμενα δάνεια 
είναι άτοκα ήτοι, το εφαρμοζόμενο επιτόκιο επιδοτείται 
100%.

β. Για τους νέους αγρότες κατοίκους λοιπών περιοχών 
το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται 70% ,το ποσοστό 
νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων δα−
νείων που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος ( Α.Τ.Ε ) για του ίδιους σκοπούς.

γ. Κατά την γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης να τηρούνται τα ακόλουθα :

1.2 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αντικειμενικές αξί−
ες, λαμβάνεται υπ όψιν η αναφερομένη έγγραφη προ−
σφορά ή η τιμή στο συμβόλαιο εφόσον αυτή είναι ίση ή 
μικρότερη της αντίστοιχης αντικειμενικής αξίας.

1.2 Στις περιοχές όπου υφίστανται μεν αντικειμενικές 
αξίες αλλά η αναφερόμενη έγγραφη προσφορά η τιμή 
συμβολαίου είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας 
θα εφαρμόζεται ο αναφερόμενος στην παράγραφο

1.3 τρόπος προσδιορισμού αξίας της προς αγορά γης.

1.3 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν 
αντικειμενικές αξίες η Δ|νση Αγροτικής Ανάπτυξης, να 
υπολογίζει την γεωργική αξία της προς αγορά γης βάσει 
της αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα 
υφιστάμενα στοιχεία αξίας γης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και 
ΑΤΕ από άλλες παρόμοιες αγοραπωλησίες στην ίδια 
ή όμορες περιοχές. Εάν δε στο προς αγορά αγροτε−
μάχιο υπάρχει γεωργικό κτίσμα, το οποίο δύναται να 
αξιοποιηθεί λειτουργικά στην γεωργοκτηνοτροφική του 
εκμετάλλευση, η αξία του κτίσματος να λαμβάνεται υπ 
όψιν στον υπολογισμό της αξίας του αγροτεμαχίου.

3. Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί 
να υπερβεί τα 40.000 Ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους 
των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (στις περιοχές 
αυτές η παραγωγικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης 
είναι μικρή, επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
αγορά αγαθών για την διαβίωση είναι σχετικά υψηλή ) 
και τα 25.000 Ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των 
λοιπών περιοχών.

4. Για την εφαρμογή του μέτρου ισχύουν τα υποδείγμα−
τα αίτησης, Γνωμοδότησης της Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης/Δ/νση Γεωργίας των Ν.Α και γεωργοοικονομικής 
περιληπτικής μελέτης της γεωργικής εκμ/σης τα οποία 
τους απεστάλησαν με το υπ’ αριθμ. 368628/6487/7.12.98 
έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γεωργικών 
Διαρθρώσεων.

Άρθρο 14

Χρηματοδοτικές και λοιπές διατάξεις

1. Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρμογή 
των μέτρων των δανειακών διευκολύνσεων του παρό−
ντος κεφαλαίου Β θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ν. 
128/1975 .

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων ως 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιο−
χές όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα της 
Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ « περί του κοινο−
τικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών 
κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ» καθώς και 
όπως αυτές προσδιορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες 
τροποποιήσεις τους .

ΚΕΦ.Γ

Επιδότηση της αμοιβής των Μηχανικών
για αγροτικές κατασκευές.

Άρθρο 15

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου είναι :
1. αγρότες, νέοι αγρότες, νεοεισερχόμενοι στον αγρο−

τικό τομέα, εργάτες γης, παλιννοστούντες από τις χώ−
ρες της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίοι είναι αγρότες 
ή εργάτες γης.

2. μόνιμοι κάτοικοι ορεινών περιοχών μόνο για την 
περίπτωση της πρώτης κατοικίας.

Άρθρο 16

Ύψος επιδότησης της αμοιβής του μηχανικού

1. Η αμοιβή των Μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη 
επιδοτείται κατά 70% για τις αγροτικές κατασκευές 
των εδαφίων α΄, β΄ και δ΄’ της περίπτωσης II της παρα−
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γράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2520/1997, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 70του 
ν. 2538|1997 (ΦΕΚ 242 Α΄).

Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται για τις παραπάνω 
αγροτικές κατασκευές που κατασκευάζονται αποκλει−
στικά από νέους αγρότες εντός των αγροτικών περι−
οχών καθώς και σε οικισμούς των περιοχών αυτών με 
πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. Εξαιρού−
νται οι αγροτικές περιοχές και οι οικισμοί των περιο−
χών αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικές ή 
αξιόλογες ή δυναμικές ή περιαστικές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του από 24.4.1985 Προεδρικού Διατάγματος 
(ΦΕΚ 181 Δ΄) Του περιορισμού του προηγούμενου εδα−
φίου εξαιρούνται οι αλιείς.

2. Για τους λοιπούς δικαιούχους που κατασκευάζουν 
αγροτικές κατασκευές στις αγροτικές περιοχές της 
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2520/1997 με 
τις σχετικές τροποποιήσεις αυτού οι αμοιβές των μη−
χανικών για τη μελέτη και επίβλεψη επιδοτούνται κατά 
50% για τις περιπτώσεις II α,β,δ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 26 του ν. 2520/1997 όπως αυτός συμπληρώθηκε 
με την παράγραφο 13 του άρθρου 70 του ν. 2538/1997 
(ΦΕΚ 242 Α΄).

3. Οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη και επί−
βλεψη μειώνονται κατά 80% για την περίπτωση II γ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 για όλες 
τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

Άρθρο 17

Γενικές διατάξεις εφαρμογής του μέτρου μείωσης
της αμοιβής Μηχανικού

Για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του άρθρου 
της παρούσης ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η μείωση της αμοιβής του Μηχανικού δύναται να 
καταβληθεί σε μία δόση (μετά την ολοκλήρωση της 
οικοδομής) ή σε δύο δόσεις.

α. Στην περίπτωση των δύο δόσεων
1) Η πρώτη δόση καλύπτει την αμοιβή της μελέτης της 

οικοδομικής άδειας. Μετά την έκδοση της άδειας για να 
ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο μέτρο υποβάλλει στην 
Δ|νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Δ/νση Γεωργίας των Ν.Α 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδει−
ας.

• Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγ−
γραφο της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού 
της αμοιβής της μελέτης.

• Βεβαίωση της Δ|νσης Αγροτικής Ανάπτυξης / Δ/νση 
Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ότι 
ο ενδιαφερόμενος είναι αγρότης ,νέος αγρότης ή ερ−
γάτης γης.

• Βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου για το μόνιμο 
της κατοικίας.

• Συνοπτική μελέτη για τη σκοπιμότητα της εκτέλεσης 
των έργων με αναλυτικό κόστος των προς εκτέλεση 
εργασιών (μελέτη βιωσιμότητας ή μελέτη σκοπιμότη−
τας), η οποία θα έχει συνταχθεί από γεωπόνο Μελετητή 
εγγεγραμμένο στο ΓΕΩΤΕΕ. Για την κατασκευή πρώτης 
κατοικίας δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης.

• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αγροτικές κατα−
σκευές του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 έχουν ενταχθεί 
σε εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης, δεν απαιτείται και η 
προσκόμιση της συνοπτικής μελέτης. Ο ενδιαφερόμε−

νος εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις δύναται 
να ενταχθεί στο μέτρο της μείωσης της αμοιβής του 
μηχανικού εφόσον αυτή δεν είναι επιλέξιμη στο Σ.Β. 
Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής θα λαμβάνεται υπ’ 
όψιν το εγκεκριμένο μέγεθος της αγροτικής κατασκευής 
του Σ.Β

• Για τις περιπτώσεις ομογενών από τις πρώην χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
της Απόφασης Νομάρχη με την οποία αποκτούν την 
Ελληνική ιθαγένεια.

2) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρω−
ση της οικοδομής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
είναι:

• Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγ−
γραφο της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού 
της αμοιβής της επίβλεψης

• Βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι ολοκλη−
ρώθηκε η κατασκευή

β. Στη περίπτωση της μίας δόσης ισχύουν τα δικαιο−
λογητικά τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους α.1) 
και α.2) της παραγράφου 1. του άρθρου.

2. Ο έχων μόνο την ψιλή κυριότητα κατοικίας δύναται 
να ενταχθεί στα μέτρα αγροτικών κατασκευών του ν. 
2520/1997

3. Για τους συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 
που επιθυμούν να κατασκευάσουν πρώτη κατοικία και 
να ενταχθούν στα μέτρα του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 
είτε έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία είτε όχι εφόσον 
εκτός των άλλων ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Το εμβαδόν της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 140 τ. μ εφόσον συμπεριλαμβάνονται 
στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, ή το υπόλοιπο 
των 140 τ.μ αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν υπαρχόντων 
ήδη στο οικόπεδο κτισμάτων του δικαιούχου που χρη−
σιμοποιούνται ως κατοικίες

2) Η κατασκευή της πρώτης κατοικίας, η προσθήκη 
και επισκευή αυτής μέχρι συνολικού εμβαδού 140 τ.μ., 
μπορεί να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν. 
2520/1997 μόνον μία φορά για κάθε οικόπεδο, πράγμα 
που σημαίνει ότι εάν εξαντληθεί το όριο των 140 τ.μ., 
δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στα μέτρα του 
νόμου άλλη κατοικία εντός του ιδίου οικοπέδου.

Άρθρο 18

Χρηματοδοτικές διατάξεις

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρμογή 
του παρόντος μέτρου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦ. Δ

Γενικά

Άρθρο 19

Δεσμεύσεις

1. Οι ενταχθέντες στα μέτρα του ν. 3399/2005, ο οποί−
ος τροποποιεί τον ν. 2520/1997, δεσμεύονται για μία 
δεκαετία από την ένταξή τους:

α. Να διατηρήσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας 
εντάχθηκαν στα μέτρα

β. Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής για 
την οποία ενισχύθηκαν
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γ. Τα κτίσματα να λειτουργούν για το σκοπό που 
ενισχύθηκαν

2. Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις γίνονται αποδεκτές 
μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 20 

Επιπτώσεις από την αθέτηση των δεσμεύσεων

1. Δικαιούχοι των μέτρων που αθετούν έστω και μία 
των δεσμεύσεων χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανω−
τέρας βίας:

α. υποχρεώνονται άμεσα στην επιστροφή των ποσών 
που έχουν εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

β. τυχόν τοκοχρεολυτικές δόσεις μετατρέπονται σε 
ληξιπρόθεσμες

2. Δικαιούχοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία για να 
τύχουν των ενισχύσεων τωνμέτρων της παρούσης Από−
φασης, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των επιπτώ−
σεων της προηγούμενης παραγράφου, αποκλείονται με 
απόφαση οικείου Νομάρχη από κάθε μορφής ενίσχυση 
για διάστημα μέχρι 10 ετών.

Άρθρο 21

Έλεγχοι

1. Οι Δ|νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων θα ελέγχουν κατ’έτος τουλάχιστον το 

10% των δικαιούχων ( διοικητικά και επιτόπου ) για να 
επιβεβαιώνεται κάθε φορά ότι τηρούνται οι συμβατικές 
υποχρεώσεις.

2. Σε περίπτωση παρατυπιών θα εφαρμόζονται άμεσα 
οι διατάξεις του άρθρου 22.

3. Διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους πραγματοποι−
ούν εφόσον κρίνουν αναγκαίοοι αρμόδιες Διευθύνσεις 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ΑγροτικήςΑ−
νάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος − Μεταβατικές διατάξεις.

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσε−
ως αυτής στην Εφημερίδατης Κυβέρνησης.

2. Από την έναρξη ισχύος της καταργείται η ΚΥΑ 
322501/2290/19.5.98 με εξαίρεσή τους προγενέστερα 
ενταχθέντες στα μέτρα για τους οποίουςσυνεχίζουν 
να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006
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