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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και έναρξη λειτουργίας αυτού σε νέο κτίριο.

2

Δεύτερη τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34254 οικ.
(1)
Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και έναρξη λειτουργίας αυτού σε νέο κτίριο.

Αρ. Φύλλου 1688

4) Την ανάγκη καθορισμού των ακροατηρίων του νέου
κτιρίου και συγκεκριμένα δυο (2) ακροατηρίων και τριών
(3) γραφείων που θα χρησιμοποιούνται ως ακροατήρια.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Α. Αναστέλλουμε τις εργασίες του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου από τη 16η έως και τη 18η Μαΐου 2018, λόγω μεταστέγασης αυτού στο νέο κτίριο, επί της οδού Σμύρνης
26, στην πόλη του Ηρακλείου και
Β. Ορίζουμε την 21η Μαΐου 2018 ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου στο νέο κτίριο και
καθορίζουμε σ' αυτό δυο (2) ακροατήρια (ένα στον 1ο
και ένα στον 2ο όροφο) και τρία (3) γραφεία (ένα στον
1ο και δυο στον 2ο όροφο) που θα χρησιμοποιούνται
ως ακροατήρια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α' 35) και 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 (Α' 98) και γ) του π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016).
2) Τα 605/9-5-2018 και 626/10-5-2018 έγγραφα της
Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την
επικείμενη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε νέο κτίριο στην οδό Σμύρνης 26 στην πόλη του
Ηρακλείου.
3) Την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να καταστεί εφικτή
η υλοποίηση της προγραμματισθείσας μεταστέγασης
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στις 16, 17 και 18 Μαΐου
2018, καθώς και η έναρξη της λειτουργίας αυτού στο νέο
κτίριο στις 21 Μαΐου 2018.

Ι

Αριθμ. 3885
(2)
Δεύτερη τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
1.4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ)
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
1.5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.
1.6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.
1.7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.
1.8. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
1.9. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση

Τεύχος Β’ 1688/15.05.2018

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020.
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α') και ιδίως την
παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε
φορά.
2.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
2.3. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α'/2017).
2.4. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α').
2.5. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
2.6. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2.7. Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α') «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.9. Του ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45 Α') με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.10. Του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α') «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.11. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.12. Της αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Τεύχος Β’ 1688/15.05.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2.13. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β') απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020”» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.14. Της αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β') κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
(ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών,
ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
2.15. Της αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147 Β')
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.
2.16. Της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601 Β')
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των
Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)», όπως ισχύει κάθε φορά.
2.17. Της αριθμ. 1420/82031/22-07-2015 (ΦΕΚ 1709 Β')
με θέμα «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την
Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης», όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β') υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014-2020.» όπως έχει τροποποιηθεί με την
2639/27-3-2018 (ΦΕΚ 1250 Β') υπουργική απόφαση.
5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ (έγγραφο με αριθ.
πρωτ. 1360/4.5.2018).
6. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ (έγγραφο με αριθ.
πρωτ. 36179/7.5.2018).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13158/
28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β') (εφεξής υπουργική απόφαση)
ως εξής:
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος
της παραγράφου 29, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά
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παρέκκλιση του παραρτήματος, οι τυπικές αποδόσεις
των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στην εκμετάλλευση θηλυκών
προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών
αναπαραγωγής αντίστοιχα.»
2. Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η παράγραφος 1.3.
3. Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης, στην
παράγραφο 1.7.2, το δεύτερο εδάφιο «Κατ' εξαίρεση
δύναται να υποβάλουν αίτημα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτημα στήριξης σε εν ισχύ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου
6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" κατά την περίοδο
υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.1»
αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ' εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτημα στήριξης όσοι έχουν υποβάλει αίτημα
στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης
στο υπομέτρο 4.1».
4. Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η παράγραφος 2.5.
5. Στο άρθρο 7, η περίπτωση 1.1 της παραγράφου 1
τροποποιείται ως εξής: «Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και
οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο
οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι
αναγνωρισμένα».
6. Στο άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο 1.2.7 ως εξής: «1.2.7 Είναι επιλέξιμη
κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια,
μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή
εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι
η ομβροδεξαμενή γεμίζει από τα όμβρια ύδατα που
κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων
την εκμετάλλευσης.».
7. Στο άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης, α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι δαπάνες για
αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που
εγκαθίστανται με σπορά ή φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω των τεσσάρων ετών» και β) διαγράφεται η
παράγραφος 12.
8. Στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος
της παραγράφου 2 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ειδικά
για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου
τολ ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης
μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό
συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα 7
για το είδος της επένδυσης».
9. Στο άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος του εδαφίου στ’ της παραγράφου 6 προστίθεται το
εξής εδάφιο: «Η πρόταση επενδύσεων ως καινοτόμων με
ευθύνη του επενδυτή μπορεί να αφορά τις επενδύσεις
φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων.».
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10. Στο άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος
της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους πίνακες 4.1 και 4.2 του παραρτήματος 4 στις
γραμμικές αμελκτικές μηχανές είναι επιλέξιμοι όλοι οι
τύποι παγίδευσης και εντός κάθε κατηγορίας δυναμικότητας αιγοπροβάτων είναι επιλέξιμες όλες οι ενδιάμεσες
δυναμικότητες.».
11. Στο άρθρο 20 της υπουργικής απόφασης, στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Οι
υπάλληλοι των αποκεντρωμένων δομών του ΥΠΑΑΤ που
θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται
στην εισήγηση της επόμενης παραγράφου ύστερα από
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ.».
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Άρθρο 2
Στο παράρτημα 11 της υπουργικής απόφασης, στην παράγραφο 3 η περίπτωση 3.5 αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρονται
οι ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας) για δικαιούχους
της δράσης 4.1.1 ή σχετική εκτύπωση από το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (δικτυακός τόπος www.gsis.gr).».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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