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    Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωρ−

γικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομη−
νίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός) και δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική 
βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό, χιονόπτωση, χιονοθύ−
ελλα, ξηρασία), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάρι−
ος − Δεκέμβριος 2007.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2945/2001 

(ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του 
ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη−
σης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών−Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α 296).

β) Της παραγρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 

αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).

γ) Του ν.δ/τος 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και 
αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το 
άρθρο 37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242) και με το άρθρο 
11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138).

δ) Της παραγρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, 
«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α 113).

ε) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).

στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40).

3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δα−
σοκομίας (2006/C 319/ΕΚ).

4. Το υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5591/14.11.2007 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ν. 414/2007), (κοινή 
υπουργική απόφαση 281245/8.4.2008 − Κανονισμός Κρα−
τικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ Β 628).

5. Το υπ’ αριθμ. Ε (2008) 6711/11.11.2008 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της ενίσχυσης 
αριθμ. ν. 362/2008.

6. Το υπ’ αριθμ. 22504/20.11.2008 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ..

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής η συνολική δαπάνη που προκαλείται σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. ανέρχεται στο ποσό 
των 70.000.000,00 Ευρώ και θα καλυφθεί με δανεισμό 
εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
ν. 3074/2002, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση των πιο κάτω 
μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργο−
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κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεο−
μηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς) και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, 
χαλάζι, παγετό, χιονόπτωση, χιονοθύελλα, ξηρασία), κατά 
τη χρονική περίοδο Ιανουάριος − Δεκέμβριος 2007.

Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, το ύψος των ενι−
σχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των 
ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρμογής τους 
ορίζονται στο εγκεκριμένο ν. 414/2007 πρόγραμμα (Αριθμ. 
281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β 628 
− Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων).

Α. Ειδικότερα:
1. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο φυτικό 

κεφάλαιο

Οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή των 
εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε, σε ποσοστό κατ΄ 
είδος 30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυ−
ση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των 
απαιτούμενων και διαπιστωμένων δαπανών για την 
ανασύσταση του Φυτικού Κεφαλαίου, της δαπάνης 
μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφα−
λαίου. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύ−
νει το γεωργό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται 
σε ύψος 80%.

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης για 
την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση 
για ανασύσταση), θα χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 που 
ακολουθεί:

Πίνακας 1
Χορηγούμενες ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου

Αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση για ανασύσταση)
Για εκρίζωση και επαναφύτευση €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 22
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 15
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 1.250
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1.250

Για κοπή στη βάση του κορμού
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 15
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 11
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 225
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 225

Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 8,5
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 5
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 150
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 150
Για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου ανθοκομικών κ.λπ. 

καλλιεργειών
Γενικά για λοιπές καλλιέργειες, χωρίς απώλεια παραγω−
γής επόμενων χρόνων

στρέμμα μέχρι 2.500

Επανασπορά
Μηδική, τριφύλλι (επανασπορά) στρέμμα μέχρι 40

Οι απαιτούμενες εργασίες ανά είδος καλλιέργειας, κατηγορία ζημιάς, μορφή εργασίας, ανά δένδρο ή στρέμμα 
και κόστος εργασίας, είναι αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Στις περιπτώσεις που δεν 
πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό ενίσχυσης.

Πίνακας 2
Γεωργικές εργασίες ανασύστασης − Ποσά σε €, ανά δένδρο ή στρέμμα

Α1 Εκρίζωση και Επαναφύτευση Ελιές
δένδρο

Εσπ/δή
δένδρο

Συκιές
δένδρο

Λοιπά
δένδρο

Αμπέλια
στρέμμα

Ακτινίδια
στρέμμα

1 Εκρίζωση με εκσκαφέα 2,50 1,67 2,50 1,50 50,00 37,50
2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00
4 όργωμα−φρεζάρισμα 0,80 0,30 1,00 0,30 12,00 12,00
5 Αγορά δενδρυλλίων (με ΦΠΑ) 7,50 6,00 8,00 3,50 800,00 180,00
6 Άνοιγμα λάκκων – Φύτευση 3,00 3,00 2,00 2,00 36,00 16,00
7 Απολύμανση εδάφους 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
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8 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00
9 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,50 18,00 18,00

10 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,33 0,15 4,00 4,00
11 Τσαπίσματα 0,50 0,50 0,63 0,45 80,00 24,00
12 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00
13 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 35,00 35,00
14 Διάφορα υλικά 0,50 0,50 0,50 0,50 20,00 10,00
15 Αξία σύρματος 59,00 480,00
16 Αξία σύρματος−τοποθέτηση 15,00 440,00

Σύνολο δαπανών 23,15 21,42 25,51 15,60 1271,00 1353,50
ΚΥΑ 22,00 22,00 22,00 15,00 1250,00 1250,00

Α2 Κοπή στη βάση του κορμού Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια
1 Κοπή στη βάση του κορμού 3,50 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 2,50 2,00 2,80 2,50 25,00 12,00
3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00
4 Εμβολιασμός 3,00 4,20 4,00 3,00 160,00 140,00
5 Λίπανση 0,70 0,50 0,70 0,60 40,00 24,00
6 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,60 18,00 18,00
7 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,50 0,15 4,00 4,00
8 Ψεκασμοί 0,80 1,60 1,50 1,60 33,00 33,00
9 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,20 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00

10 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 1,35 1,35 2,50 1,00 30,00 30,00
Σύνολο δαπανών 16,3 15,5 20,55 14,15 410,00 332,00
ΚΥΑ 15,00 15,00 15,00 11,00 225,00 225,00

Α3 Κοπή πρωτογενών κλάδων Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια
1 Κοπή πρωτογενών κλάδων 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
2 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορά) 1,20 1,00 1,60 1,00 38,40 28,80
3 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00
4 Αρδεύσεις 0,40 0,40 0,50 0,50 18,00 18,00
5 Φρεζαρίσματα 0,27 0,10 0,35 0,15 4,00 4,00
6 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 32,00 32,00
7 Στήριγμα− δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 0,90 2,50 0,50 20,00 20,00
8 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 0,70 0,70 1,25 0,30 15,00 15,00

Σύνολο 8,67 7,70 11,95 7.45 207,40 162,80
ΚΥΑ 8,50 8,50 8,50 5,00 150,00 150,00

Α4 επανασπορά μηδική
1 Όργωμα 9,00
2 Δισκοσβάρνισμα (2) 3,00
3 Σπαρτική 3,00
4 Λίπανση 11,00
5 Κυλίνδρισμα 1,00
6 1ο πότισμα 6,00
7 Σπόρος (2κιλάΧ 4,5€/kgr) 9,00

Σύνολο 42,00
ΚΥΑ 40,00

Ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυ−
ση).

Το ύψος της ενίσχυσης για την απώλεια παραγωγής (συμπληρωματική ενίσχυση) των πολυετών ειδών που 
υπέστησαν ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο, αναφέρεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:
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Πίνακας 3
Χορηγούμενες συμπληρωματικές ενισχύσεις λόγω απώλειας παραγωγής

Απώλεια παραγωγής (Συμπληρωματική ενίσχυση)
Για εκρίζωση και επαναφύτευση  €
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 40
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 30
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 600
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 800
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1300
Για κοπή στη βάση του κορμού
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 30
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 26
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 300
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 400
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 650
Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 21
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 17
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 200
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 250
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 300

Η συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της παραγωγής θα καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση −ΦΕΚ Β 628), οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:

Πίνακας 4
Καθορισμός ετήσιων δόσεων Συμπληρωματικής Ενίσχυσης (σε ποσοστό %)

Είδος ανασύστασης Ευρώ ανά δένδρο/
στρέμμα

ΔΟΣΕΙΣ

1η 2η 3η 4η

% % % %

Για εκρίζωση και επαναφύτευση 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 40 €/δ 30 30 25 15

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 30 €/δ 26 26 25 23

αμπέλια (οινοποιΐας)  μέχρι 600 €/στ 38 35 27

αμπέλια (επιτραπέζια) − σταφίδες μέχρι 800 €/στ 56 31 13

Ακτινίδια μέχρι 1300 €/στ 38 34 28

Για κοπή στη βάση του κορμού 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 30 €/δ 38 38 24

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 26 €/δ 41 41 18

αμπέλια (οινοποιΐας) μέχρι 300 €/στ 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια) − σταφίδες μέχρι 400 €/στ 60 40

Ακτινίδια μέχρι 650 €/στ 60 40

Κοπή πρωτογενών κλάδων 

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 21 €/δ 57 43

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 17 €/δ 60 40

αμπέλια (οινοποιΐας) μέχρι 200 €/στ 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια) μέχρι 250 €/στ 60 40

Ακτινίδια μέχρι 300 €/στ 60 40
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Η διαπίστωση αποκατάστασης της ζημιάς θα γίνεται 
από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται 
από τον ΕΛ.Γ.Α. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, θα δι−
απιστώνουν τον αριθμό των καρποφόρων δένδρων, τα 
στρέμματα των αμπέλων, ακτινιδίων και μηδικής που 
ανασυστάθηκαν, καθώς και το είδος της ανασύστασης 
που εφαρμόσθηκε, χωριστά κατά κατηγορία (εκρίζωση 
και επαναφύτευση, επανασπορά, κοπή στη βάση του κορ−
μού κ.λπ.) και θα βεβαιώνουν την πραγματοποίησή της.

2. Ενισχύσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των 

εκμεταλλεύσεών τους ή οι πλαισιοκυψέλες −με σμήνος 
ή χωρίς−, ζημιώθηκαν, σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% του−
λάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της 
οποίας ορίζεται μέχρι το 80% της αξίας των πλαισιοκυ−
ψελών −με σμήνος ή χωρίς− ή του Ζωικού Κεφαλαίου που 
ζημιώθηκε και διαπιστωμένα αντικαταστάθηκε. Το 20% 
της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό 
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%. 
Οι δικαιούχοι δικαιούνται ενίσχυση που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο 
όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος, 
με βάση τον Πίνακα 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που παρα−
τίθεται στην παράγραφο 15 του Μέρους Β (Γενικά) της 
απόφασης αυτής.

3. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο πάγιο 
κεφάλαιο − εξοπλισμό

Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο ή ο εξοπλισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους καταστράφηκε, 
σε ποσοστό κατ’ είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται 
κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 
70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικα−
τάστασης, της ζημιάς μειούμενης ανάλογα με την παλαι−
ότητα. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει 
τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται 
σε ύψος 70%. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης 
με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

4. Ενισχύσεις για την απώλεια φυτικής παραγωγής
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή 

των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση 
το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% 
της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της 
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό 
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Η 
Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 
της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την 
αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγμα−
τική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το 
έτος αυτό, όπως αναλυτικά ορίζεται στην παράγραφο 
δ του άρθρου 25 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομι−
κών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση – ΦΕΚ Β 628).

Οι καλλιέργειες, ανά Νομό της Χώρας, που παρουσία−
σαν κατώτατο όριο απωλειών 30% και πάνω σε επίπεδο 
Νομού, με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης 
καλλιέργειας το έτος ζημιάς (2007), σε σύγκριση με τη 
μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών (2004 
– 2005 − 2006), αναγράφονται στους σχετικούς Πίνα−
κες που διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών σε αποθη−
κευμένα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές

Οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊό−
ντα ή οι ζωοτροφές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% τουλάχιστον:

• σε σχέση με τη συνολική τους παραγωγή, εφόσον 
προέρχονται από ίδια παραγωγή

• σε σχέση με τα συνολικά αποθέματά τους, εφόσον 
προέρχονται από αγορά

δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας είναι 
ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν 
ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωο−
τροφών εξ’ αγοράς, αντίστοιχα. Το 20% της ζημιάς που 
διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 60%.

6. Ενισχύσεις για την απώλεια παραγωγής μελιού
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή 

των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% τουλάχιστον, δικαιούνται κρατική ενίσχυση 
το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% 
της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της 
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και 
το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Η Αξία 
της Απωλεσθείσας Παραγωγής ορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς 
επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την 
πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση 
τιμή για το έτος αυτό, με βάση τα ατομικά στοιχεία 
του παραγωγού και το πλήθος των μελισσοσμηνών που 
κατέχει, σύμφωνα με το θεωρημένο για το έτος 2007 
μελισσοκομικό βιβλιάριο και το έντυπο Ε1 της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά 
άρθρα του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύ−
σεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση 
– ΦΕΚ Β 628).

Όσοι κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανα−
σύσταση Φυτικού Κεφαλαίου, αντικατάσταση Ζωικού 
Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών Παγίου Κεφαλαί−
ου − Εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι 
αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προ−
βούν στην αποκατάσταση/ ανασύσταση / αντικατάστα−
ση των ζημιών τους, μέχρι και 31.12.2010, δηλαδή έως 3 
χρόνια από την ημερομηνία της ζημιάς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικο−
ποίηση του πορίσματος, ο δικαιούχος υποχρεούται σε 
χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την οριστικο−
ποίηση του πορίσματος να προβεί στην αποκατάσταση 
των ζημιών, διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση 
της εγκριθείσας κρατικής ενίσχυσης.

Β. Γενικά:
1. Δικαιούχοι ενίσχυσης δύνανται να κριθούν όσοι εξ’ 

αυτών δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρη−
μάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμ−
βίβαστη.

2. Οι αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση οικο−
νομικές ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, 
εφόσον δεν υπερβαίνουν το 100% του κόστους ανα−
σύστασης ή αποκατάστασης ή αντικατάστασης ή της 
αξίας απωλεσθείσας παραγωγής (αφού αφαιρεθούν 
τυχόν δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα 
πραγματοποιηθούν).
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3. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα δικαιούχοι αναλαμ−
βάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε 
έλεγχο και υποδείξεις που θα γίνονται από τις αρμόδιες 
Εθνικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες, άλλως θα επιστρέφουν 
εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων.

4. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ενισχύσεων εί−
χαν ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα, τότε η ενίσχυση 
που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση χορηγείται 
στο σύνολό της, εφόσον το άθροισμα της αποζημίωσης 
που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα και της 
οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται από το παρόν 
πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το 100% της ζημιάς, άλλως 
αυτή μειώνεται αναλογικά.

5. Σε περίπτωση που παραγωγός πήρε μέρος της 
παραγωγής του, πριν συμβούν οι θεομηνίες ή οι δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση για την 
απώλεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά.

6. Εφόσον η αποκατάσταση των ζημιών αφορά εκρί−
ζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του κορμού, 
τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
πραγματοποιεί την επαναφύτευση ή τον εμβολιασμό 
με ενδεικνυόμενες ποικιλίες και πάντα με τη σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης 
(πρόσφατη η υπ’ αριθμ. 287653/2.4.2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει).

7. Ειδικότερα για τους παραγωγούς μελιού ισχύουν 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β 628) περί μελισσοσμηνών.

8. Τα παραστατικά, όπου αυτά είναι απαραίτητα, που 
θα προσκομίσουν οι ζημιωθέντες παραγωγοί για να 
πάρουν τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, θα 
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία μεταγενέστε−
ρη της ημερομηνίας που συνέβη η ζημιά.

9. Το κόστος στο οποίο δεν υπεβλήθη ο δικαιούχος 
εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε στις καλλιέργειες 
(μη πραγματοποίηση της συγκομιδής, κ.λπ.) θα ληφθεί 
υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

10. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παρα−
γωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτηθούν οι 
οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους 
πληγέντες παραγωγούς.

11. Ως εισόδημα αναφοράς για το σύνολο του προ−
γράμματος καθορίζεται το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

12. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων 
παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη 
του προγράμματος.

13. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2011. Καμία ενί−
σχυση δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα 
πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία της ζημιάς. Η 
αποκατάσταση των ζημιών, βάσει των προαναφερομέ−
νων, θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά στα χρονικά 
όρια του προγράμματος.

14. Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή 
της απόφασης αυτής, παρέχονται από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

15. Παρατίθεται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΤΙΜΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ευρώ/ ζώο) 
Α. ΒΟΟΕΙΔΗ

Α.1. ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 370
Ηλικία από 1 έως 6 έτη 1117
Ηλικία από 6 έτη και άνω 850
Α.2. ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία μέχρι 1 έτους 390
Ηλικία από 1 έως 6 έτη 800

Ηλικία από 6 έτη και άνω 591

Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ
Ηλικία μέχρι 1 έτους 61
Ηλικία από1 έτους και άνω 134
Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ − ΚΥΨΕΛΕΣ
Μελισσοσμήνος από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 39
Μελισσοσμήνος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 64
Πλαισιοκυψέλες 25
Ε. ΧΟΙΡΟΙ
Ε.1. ΧΟΙΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αρσενικοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 650
Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 1300
Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 970
Ε.2. ΧΟΙΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
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Θηλυκοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 259
Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών με pedigree μονάδας 650
Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών με pedigree μονάδας 419
Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 176
Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 165
Ε.3. ΧΟΙΡΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
Χοιρίδια ηλικίας 7 ημερών μέχρι 20 KG Ζ.Β 44
Χοιρίδια παχυνόμενα από 20 μέχρι 50 KG Ζ.Β. 71
Χοιρίδια παχυνόμενα από 50 KG Ζ.Β. και άνω 110
ΣΤ. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ
ΣΤ.1. ΠΤΗΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΕΟΣΣΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)
(ΟΡΝΙΘΕΣ)
Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 4
Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 5
Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 6
Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 5
Ηλικίας από 12 μηνών μέχρι 16 μηνών 2
ΣΤ.2. ΠΤΗΝΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
(ΟΡΝΙΘΕΣ)
Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 1
Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 3
Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 5
Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 3
Ηλικίας από 12 μηνών και άνω 1
ΣΤ.3. ΠΤΗΝΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ (ΟΡΝΙΘΕΣ)
Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 15 ημερών 1
Ηλικίας από 16 ημερών μέχρι 30 ημερών 1
Ηλικίας από 31 ημερών μέχρι 40 ημερών 2
Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι τη σφαγή 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 262023 (2)
    Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργι−

κές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, 
χαλάζι, παγετό, χιονοπτώσεις, χιονοθύελλα), κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουάριος − Δεκέμβριος 2006.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου, του άρθρου 4 του 

ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 13 του ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημό−
σιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών−
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού 

Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 296).

β) Της παραγρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).

γ) Του ν.δ/τος 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και 
αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το 
άρθρο 37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242) και με το άρθρο 
11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138).

δ) Της παραγρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, 
«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α 113).

ε) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).
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στ)Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40).

3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρα−
τικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκο−
μίας (2006/C 319/ΕΚ).

4. Το υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5591/14.11.2007 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ν. 414/2007) (κοινή 
υπουργική απόφαση 281245/8.4.2008 − Κανονισμός Κρα−
τικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ Β 628).

5. Το υπ’ αριθμ. Ε (2008) 5926/13.10.2008 έγγραφο της 
Ε.Ε. περί εγκρίσεως της ενίσχυσης αριθμ. ν. 235/2008.

6. Το υπ’ αριθμ. 20230/16.10.2008 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ..

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. ύψους 50.000.000,00 Ευρώ η 
οποία θα καλυφθεί με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. 
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3074/2002, αποφα−
σίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση των κάτωθι 
μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας, των οποίων οι 
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτω−
ση, χαλάζι, παγετό, χιονοπτώσεις, χιονοθύελλα), κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουάριος − Δεκέμβριος 2006.

Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, το ύψος των ενι−
σχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των 
ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρμογής τους 
ορίζονται στο εγκεκριμένο ν. 414/2007 πρόγραμμα (Αριθμ. 
281245/8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β 628 
− Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων).

Α. Ειδικότερα:
1. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο φυτικό 

κεφάλαιο
Οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή των εκ−

μεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε, σε ποσοστό κατ’ είδος 
30% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος 
της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτούμενων 
και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του 
Φυτικού Κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα 
με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου. Το 20% της ζημιάς 
που διαπιστώθηκε επιβαρύνει το γεωργό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%.

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης για 
την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση 
για ανασύσταση), θα χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 που 
ακολουθεί:

Πίνακας 1
Χορηγούμενες ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου

Αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση για ανασύσταση)
Για εκρίζωση και επαναφύτευση €

Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 22
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 15
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 1.250
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1.250

Για κοπή στη βάση του κορμού
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 15
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 11
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 225
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 225

Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 8,5
Λοιπά, λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 5
Αμπέλια στρέμμα μέχρι 150
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 150

Για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου ανθοκομικών κ.λπ. 
καλλιεργειών

Γενικά για λοιπές καλλιέργειες, χωρίς απώλεια παραγωγής 
επόμενων χρόνων

στρέμμα μέχρι 2.500

Οι απαιτούμενες εργασίες ανά είδος καλλιέργειας, κατηγορία ζημιάς, μορφή εργασίας, ανά δένδρο ή στρέμμα 
και κόστος εργασίας, είναι αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Στις περιπτώσεις που δεν 
πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό ενίσχυσης.



Πίνακας 2
Γεωργικές εργασίες ανασύστασης − Ποσά σε €, ανά δένδρο ή στρέμμα

Α1 Εκρίζωση και Επαναφύτευση Ελιές
δένδρο

Εσπ/δή
δένδρο

Συκιές
δένδρο

Λοιπά
δένδρο

Αμπέλια
στρέμμα

Ακτινίδια
στρέμμα

1 Εκρίζωση με εκσκαφέα 2,50 1,67 2,50 1,50 50,00 37,50
2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00
4 όργωμα−φρεζάρισμα 0,80 0,30 1,00 0,30 12,00 12,00
5 Αγορά δενδρυλλίων (με ΦΠΑ) 7,50 6,00 8,00 3,50 800,00 180,00
6 Άνοιγμα λάκκων – Φύτευση 3,00 3,00 2,00 2,00 36,00 16,00
7 Απολύμανση εδάφους 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
8 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00
9 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,50 18,00 18,00

10 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,33 0,15 4,00 4,00
11 Τσαπίσματα 0,50 0,50 0,63 0,45 80,00 24,00
12 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00
13 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 35,00 35,00
14 Διάφορα υλικά 0,50 0,50 0,50 0,50 20,00 10,00
15 Αξία σύρματος 59,00 480,00
16 Αξία σύρματος−τοποθέτηση 15,00 440,00

Σύνολο δαπανών 23,15 21,42 25,51 15,60 1271,00 1353,50
ΚΥΑ 22,00 22,00 22,00 15,00 1250,00 1250,00

Α2 Κοπή στη βάση του κορμού Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια
1 Κοπή στη βάση του κορμού 3,50 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
2 Απομάκρυνση κλάδων (εργατικά) 2,50 2,00 2,80 2,50 25,00 12,00
3 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορικά) 1,50 1,20 1,80 1,20 40,00 30,00
4 Εμβολιασμός 3,00 4,20 4,00 3,00 160,00 140,00
5 Λίπανση 0,70 0,50 0,70 0,60 40,00 24,00
6 Αρδεύσεις 0,40 0,50 0,50 0,60 18,00 18,00
7 Φρεζαρίσματα 0,35 0,15 0,50 0,15 4,00 4,00
8 Ψεκασμοί 0,80 1,60 1,50 1,60 33,00 33,00
9 Στήριγμα −δέσιμο−διαμόρφωση 2,20 1,00 2,50 0,50 20,00 20,00

10 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 1,35 1,35 2,50 1,00 30,00 30,00
Σύνολο δαπανών 16,3 15,5 20,55 14,15 410,00 332,00
ΚΥΑ 15,00 15,00 15,00 11,00 225,00 225,00

Α3 Κοπή πρωτογενών κλάδων Ελιές Εσπ/δή Συκιές Λοιπά Αμπέλια Ακτινίδια
1 Κοπή πρωτογενών κλάδων 3,00 3,00 3,75 3,00 40,00 21,00
2 Απομάκρυνση κλάδων (μεταφορά) 1,20 1,00 1,60 1,00 38,40 28,80
3 Λίπανση 0,50 0,40 0,50 0,50 40,00 24,00
4 Αρδεύσεις 0,40 0,40 0,50 0,50 18,00 18,00
5 Φρεζαρίσματα 0,27 0,10 0,35 0,15 4,00 4,00
6 Ψεκασμοί 0,60 1,20 1,50 1,50 32,00 32,00
7 Στήριγμα− δέσιμο−διαμόρφωση 2,00 0,90 2,50 0,50 20,00 20,00
8 Μονοβέργισμα/ επιλογή κλώνων 0,70 0,70 1,25 0,30 15,00 15,00

Σύνολο 8,67 7,70 11,95 7.45 207,40 162,80
ΚΥΑ 8,50 8,50 8,50 5,00 150,00 150,00

Ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυ−
ση).

Το ύψος της ενίσχυσης για την απώλεια παραγωγής (συμπληρωματική ενίσχυση) των πολυετών ειδών που 
υπέστησαν ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο, αναφέρεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:
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Πίνακας 3
Χορηγούμενες συμπληρωματικές ενισχύσεις λόγω απώλειας παραγωγής

Απώλεια παραγωγής (Συμπληρωματική ενίσχυση)

Για εκρίζωση και επαναφύτευση  €
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 40
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 30
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 600
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 800
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 1300
Για κοπή στη βάση του κορμού
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 30
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 26
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 300
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 400
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 650
Για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων
Ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, συκιές, φιστικιές δένδρο μέχρι 21
Λοιπά καρποφόρα δένδρα δένδρο μέχρι 17
Αμπέλια (οινοποιΐας) στρέμμα μέχρι 200
Αμπέλια (επιτραπέζια) − Σταφίδες στρέμμα μέχρι 250
Ακτινίδια στρέμμα μέχρι 300

Η συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της παραγωγής θα καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τα αναγρα−
φόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση – ΦΕΚ Β 628), οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:

Πίνακας 4
Καθορισμός ετήσιων δόσεων Συμπληρωματικής Ενίσχυσης (σε ποσοστό %)

Είδος ανασύστασης Ευρώ ανά δένδρο/
στρέμμα

1η 2η 3η 4η

% % % %
Για εκρίζωση και επαναφύτευση

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 40 30 30 25 15

Λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 30 26 26 25 23

αμπέλια (οινοποιΐας) μέχρι 600 38 35 27

αμπέλια (επιτραπέζια) μέχρι 800 56 31 13

Ακτινίδια μέχρι 1300 38 34 28

Για κοπή στη βάση του κορμού

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 30 38 38 24

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 26 41 41 18

αμπέλια (οινοποιΐας) μέχρι 300 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια−σταφίδες) μέχρι 400 60 40

Ακτινίδια μέχρι 650 60 40

Κοπή πρωτευόντων κλάδων

ελαιόδενδρα, συκιές, εσπεριδοειδή, φιστικιές μέχρι 21 57 43

λοιπά καρποφόρα δένδρα μέχρι 17 60 40

αμπέλια (οινοποιΐας) μέχρι 200 60 40

αμπέλια (επιτραπέζια − σταφίδες) μέχρι 250 60 40

Ακτινίδια μέχρι 300 60 40
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Η διαπίστωση αποκατάστασης της ζημιάς θα γίνεται 
από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται 
από τον ΕΛ.Γ.Α. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, θα δια−
πιστώνουν τον αριθμό των καρποφόρων δένδρων, τα 
στρέμματα των αμπέλων και ακτινιδίων που ανασυ−
στάθηκαν, καθώς και το είδος της ανασύστασης που 
εφαρμόσθηκε, χωριστά κατά κατηγορία (εκρίζωση και 
επαναφύτευση, επανασπορά, κοπή στη βάση του κορμού 
κ.λπ.) και θα βεβαιώνουν την πραγματοποίησή της.

2. Ενισχύσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των 

εκμεταλλεύσεών τους ή οι πλαισιοκυψέλες −με σμήνος 
ή χωρίς−, ζημιώθηκαν, σε ποσοστό κατ΄ είδος, 30% και 
πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας 
ορίζεται μέχρι το 80% της αξίας των πλαισιοκυψελών 
−με σμήνος ή χωρίς− ή του Ζωικού Κεφαλαίου που ζη−
μιώθηκε και διαπιστωμένα αντικαταστάθηκε. Το 20% 
της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό 
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%. 
Οι δικαιούχοι δικαιούνται ενίσχυση που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο 
όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος, 
με βάση τον Πίνακα 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που παρα−
τίθεται στην παράγραφο 14 του Μέρους Β (Γενικά) της 
απόφασης αυτής.

3. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών στο πάγιο 
κεφάλαιο − εξοπλισμό

Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο ή ο εξοπλισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους καταστράφηκε, σε 
ποσοστό κατ΄ είδος, 30% και πάνω, δικαιούνται κρατική 
ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της 
δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης, 
της ζημιάς μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα για 
το πάγιο κεφάλαιο. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε 
επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθ−
μίζεται σε ύψος 70%. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης 
με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

4. Ενισχύσεις για την απώλεια φυτικής παραγωγής
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή 

των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το 
ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% 
της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της 
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό 
και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Η 
Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 
της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την 
αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγμα−
τική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για 
το έτος αυτό, όπως αναλυτικά ορίζεται στην παραγρ. 
δ του άρθρου 25 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομι−
κών Ενισχύσεων (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση – ΦΕΚ Β 628).

Οι καλλιέργειες, ανά Νομό της Χώρας, που παρουσί−
ασαν κατώτατο όριο απωλειών 30% σε επίπεδο Νομού, 
με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλι−
έργειας το έτος ζημιάς (2006), σε σύγκριση με τη μέση 
απόδοση των προηγούμενων τριών ετών (2003 – 2004 
− 2005), αναγράφονται στους σχετικούς Πίνακες που 
διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής.

5. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών σε αποθη−
κευμένα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές

Οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊό−
ντα ή οι ζωοτροφές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό κατ΄ 
είδος, 30% και πάνω :

• σε σχέση με τη συνολική τους παραγωγή, εφόσον 
προέρχονται από ίδια παραγωγή

• σε σχέση με τα συνολικά αποθέματά τους, εφόσον 
προέρχονται από αγορά

δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας είναι 
ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν 
ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωο−
τροφών εξ’αγοράς, αντίστοιχα. Το 20% της ζημιάς που 
διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοι−
πο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 60%.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά 
άρθρα του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύ−
σεων (Αριθμ. 281245/ 8.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση 
– ΦΕΚ Β 628).

Όσοι κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανα−
σύσταση Φυτικού Κεφαλαίου, αντικατάσταση Ζωικού 
Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών Παγίου Κεφαλαί−
ου − Εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι 
αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προ−
βούν στην αποκατάσταση/ ανασύσταση / αντικατάστα−
ση των ζημιών τους, μέχρι και 31.12.2009, δηλαδή έως 3 
χρόνια από την ημερομηνία ζημιάς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικο−
ποίηση του πορίσματος, ο δικαιούχος υποχρεούται σε 
χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την οριστικο−
ποίηση του πορίσματος να προβεί στην αποκατάσταση 
των ζημιών, διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση 
της εγκριθείσας κρατικής ενίσχυσης.

Β. Γενικά:
1. Δικαιούχοι ενίσχυσης δύνανται να κριθούν όσοι 

εξ’αυτών δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρη−
μάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμ−
βίβαστη.

2. Οι αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση οικο−
νομικές ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, 
εφόσον δεν υπερβαίνουν το 100% του κόστους ανα−
σύστασης ή αποκατάστασης ή αντικατάστασης ή της 
αξίας απωλεσθείσας παραγωγής (αφού αφαιρεθούν 
τυχόν δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα 
πραγματοποιηθούν). 

3. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα δικαιούχοι αναλαμ−
βάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε 
έλεγχο και υποδείξεις που θα γίνονται από τις αρμόδιες 
Εθνικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες, άλλως θα επιστρέφουν 
εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων.

4. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ενισχύσεων εί−
χαν ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα, τότε η ενίσχυση 
που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση χορηγείται 
στο σύνολό της, εφόσον το άθροισμα της αποζημίωσης 
που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα και της 
οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται από το παρόν 
πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το 100% της ζημιάς, άλλως 
αυτή μειώνεται αναλογικά.

5. Σε περίπτωση που αγρότης πήρε μέρος της παρα−
γωγής του, πριν συμβούν οι θεομηνίες ή οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση για την απώ−
λεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά.
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6. Εφόσον η αποκατάσταση των ζημιών αφορά εκρί−
ζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του κορμού, 
τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
πραγματοποιεί την επαναφύτευση ή τον εμβολιασμό 
με ενδεικνυόμενες ποικιλίες και πάντα με τη σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης 
(πρόσφατη η υπ’ αριθμ. 287653/2.4.2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει).

7. Τα παραστατικά, όπου αυτά είναι απαραίτητα, που 
θα προσκομίσουν οι ζημιωθέντες παραγωγοί για να 
πάρουν τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, θα 
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία μεταγενέστε−
ρη της ημερομηνίας που συνέβη η ζημιά.

8. Το κόστος στο οποίο δεν υπεβλήθη ο δικαιούχος 
εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε στις καλλιέργειες 
(μη πραγματοποίηση της συγκομιδής, κ.λπ.) θα ληφθεί 
υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

9. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παρα−
γωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτηθούν οι 

οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους 
πληγέντες παραγωγούς.

10. Ως εισόδημα αναφοράς για το σύνολο του προ−
γράμματος καθορίζεται το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

11. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων 
παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη 
του προγράμματος.

12. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2010. Καμία ενί−
σχυση δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα 
πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία της ζημιάς, υπό 
τους περιορισμούς της παραγρ. Α του άρθρου 26 του 
Κανονισμού (Αριθμ. 281245/8.4.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση). Η αποκατάσταση των ζημιών, βάσει των προ−
αναφερομένων, θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά 
στα χρονικά όρια του προγράμματος.

13. Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή 
της απόφασης αυτής, παρέχονται από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

14. Παρατίθεται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 5

ΤΙΜΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΒΟΟΕΙΔΗ

Α.1. ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩ/ ΖΩΟ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 359,60

Ηλικία από 1 έως 6 έτη 1082,36

Ηλικία από 6 έτη και άνω 708,52

Α.2. ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ηλικία μέχρι 1 έτους 301,21

Ηλικία από 1 έως 6 έτη 775,81

Ηλικία από 6 έτη και άνω 491,33

Ηλικία μέχρι 1 έτους 53,82

Ηλικία από1 έτους και άνω 119,94

Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ − ΚΥΨΕΛΕΣ

Μελισσοσμήνος από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 38,45

Μελισσοσμήνος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 61,95

Πλαισιοκυψέλες 24,00

Ε. ΧΟΙΡΟΙ

Ε.1. ΧΟΙΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αρσενικοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 630,19

Θηλυκοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 469,97

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 1260,38

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 939,94

Ε.2. ΧΟΙΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Χοιρίδια ηλικίας 7 ημερών μέχρι 20 KG Ζ.Β. 96,13

Χοιρίδια από 20 μέχρι 50 KG Ζ.Β. 160,22

Αρσενικοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 309,75
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Θηλυκοί χοίροι από 50 KG Ζ.Β. μέχρι 1 έτους 251

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών με pedigree μονάδας 630

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών με pedigree μονάδας 406

Κάπροι ηλικίας από 1 έτους μέχρι 5 ετών 171

Χοιρομητέρες ηλικίας από 1 έτους μέχρι 4 ετών 160

Ε.3. ΧΟΙΡΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Χοιρίδια ηλικίας 7 ημερών μέχρι 20 KG Ζ.Β 42,72

Χοιρίδια παχυνόμενα από 20 μέχρι 50 KG Ζ.Β. 69,43

Χοιρίδια παχυνόμενα από 50 KG Ζ.Β. και άνω 106,81

ΣΤ. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ

ΣΤ.1. ΠΤΗΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΕΟΣΣΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)

(ΟΡΝΙΘΕΣ)

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 4,27

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 4,81

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 5,87

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 5,34

Ηλικίας από 12 μηνών μέχρι 16 μηνών 2,14

ΣΤ.2. ΠΤΗΝΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

(ΟΡΝΙΘΕΣ)

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 40 ημερών 1,07

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι 150 ημερών 2,67

Ηλικίας από 151 ημερών μέχρι 210 ημερών 4,81

Ηλικίας από 211 ημερών μέχρι 360 ημερών 3,20

Ηλικίας από 12 μηνών και άνω 1,07

ΣΤ.3. ΠΤΗΝΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ (ΟΡΝΙΘΕΣ) ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

Ηλικίας από 5 ημερών μέχρι 15 ημερών 0,96

Ηλικίας από 16 ημερών μέχρι 30 ημερών 1,17

Ηλικίας από 31 ημερών μέχρι 40 ημερών 1,60

Ηλικίας από 41 ημερών μέχρι τη σφαγή 2,14

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02002301002090016*
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