
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουρ-
γικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 
φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυ-
τικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχει-
ρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύ-
σεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις 
μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).

2 Τροποποίηση της αριθμ. 191745/05/2006 υπουρ-
γικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-
ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του  ν.  3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82995 (1) 
 Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουρ-

γικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 

φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επεν-

δυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώ-

τα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γε-

νική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες 

MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” 

και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 

2016» (Β’ 233).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του  ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την 
παρ. 2 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σελ. 1-78), όπως τροποποιήθηκε με τον Κα-
νονισμό 1084/2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 156 
της 20.06.2017, σελ. 1-18) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του  ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α’ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

7. Την αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 3610).

8. Το π.δ.  125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  210) και 
το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 37).

9. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
Υ226/27-12-2016 (Β’ 4233) και Υ12/14-03-2018 (Β’ 978) 
αποφάσεις και ισχύει.

10. Την αριθμ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11. Την υπό στοιχεία καταχώρησης SA.47412/31-7-2017
κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου αξιολό-
γησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα» του  ν. 4399/2016, βάσει του Γενικού Απαλλακτι-
κού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και την υπό στοιχεία C(2018) 4206 final/6-7-2018 εγκρι-
τική του σχεδίου απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Την αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός του ποσού κατά είδος ενι-
σχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, 
“Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού 
εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β’ 3315), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 129348/24-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 4233).

13. Τα αιτούμενα ποσά ενίσχυσης του συνόλου των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για την ένταξη 
τους στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα», «Νέες Ανεξάρτητες MME» και «Ενισχύσεις μη-
χανολογικού εξοπλισμού» του ν. 4399/2016.

14. Την αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργική απόφαση 
«Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται 
στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, 
“Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, 
“Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις 
μείζονος μεγέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233).

15. Τα αδιάθετα ποσά ενισχύσεων που είχαν κατανε-
μηθεί, με την τροποποιούμενη απόφαση, στη Γενική Δι-
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, και προέκυψαν μετά 
την αριθμ. 32357/20-03-2018 υπουργική απόφαση «Κα-
τάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών 
σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθε-
στώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της αριθμ. 108645/2016 
πρόσκλησης».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ύψος της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμήθηκε και 
περιλήφθηκε στις αριθμ. 106688/13-10-2016 (Β’ 3315) 
και 129348/24-11-2017 (Β’ 4233) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής 

του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του  
ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκε το έτος 2016, και κατα-
νέμεται στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 13 του  ν. 4399/2016, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφα-
σης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα 
καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική 
Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού“ και “Επενδύσεις μείζονος με-
γέθους”, του έτους 2016» (Β’ 233), τροποποιείται ως εξής:

«β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας :

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 123.494.187

ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.274.801

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 8.279.279

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.543.415

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 240.890

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 1.107.553

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 619.451

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 4.741.994

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9.069.631

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.840.786

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17.933.051

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 18.839.893

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.122.750

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.847.285

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ 3.603.892

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα) 76.441.142

ΣΥΝΟΛΟ 280.000.000
2. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώ-
τος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του  ν. 4399/2016 
που προκηρύχθηκε το έτος 2016, και κατανέμεται 
στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής της παραγράφου 
2 του άρθρου 13 του  ν. 4399/2016, σύμφωνα με την 
περίπτωση α του άρθρου 2 της αριθμ. 8938/24-1-2018
υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 
φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών 
σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξι-
ακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες 
ανεξάρτητες MME”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλι-
σμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 
2016» (Β’ 233), τροποποιείται ως εξής:

«α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 56.770.534

ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.240.730

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6.899.544

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.359.534

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 518.015
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ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.940.185

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.203.556

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.140.659

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6.460.732

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.739.490

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.113.401

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.925.983

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.495.551

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9.465.199

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 5.852.798

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μα-θρα) 23.874.091

ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8938/24-1-2018 

υπουργική απόφαση (Β’ 233).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 36820/3030 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 191745/05/2006 υπουρ-

γικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας» (Α’ 31).
2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού 

Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).
3. Το ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» 
(Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 (Α’ 258) «Περί Αναδι-
άρθρωσης του Ο.Α.Ε.Δ.».

5. Τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και συγκεκριμένα το 
κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Ερ-
γατικής Κατοικίας» (Α’ 28).

6. Το άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), δυνάμει 
του οποίου ο Ο.Α.Ε.Δ. κατέστη καθολικός διάδοχος, υπει-
σερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

7. Τα άρθρα 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν 
σήμερα.

12. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο. (Β’ 814),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 
25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β’ 1545).

13. Την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων 
σε υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 195).

14. Την αριθμ. 2096/47/26.06.2018 (θέμα 121ο) από-
φαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με 
το αριθμ. 44438/3.07.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

15. Την αριθμ. οικ. 41031/3407/26.7.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά 
ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του Οργανισμού λόγω σύ-
ντμησης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 υπουρ-
γική απόφαση, «Περί προϋποθέσεων και όρων χορη-
γήσεως δανείων σε υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 195), 
όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα την 
παράγραφο 4 ως εξής:

«4. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν 
δύνανται να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που 
παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου του 
Οργανισμού, αρχομένης της καταβολής των δόσεων από 
του επόμενου της χορηγήσεως του δανείου μηνός. 

Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 12 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 24 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 36 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 48 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών , 60 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 72 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 84 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 96 δόσεις
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Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 108 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 120 δόσεις
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του O.A.Ε.Δ. και 

μόνον είναι δυνατός ο διπλασιασμός των δόσεων των δανεί-
ων σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας 
καταβολής των δόσεων από τον υπάλληλο του Οργανισμού.

Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις ορίζονται ως εξής :
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 24 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 48 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 72 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 96 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 120 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 144 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 168 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 192 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 216 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 240 δόσεις
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως του δανει-

οδοτηθέντος υπαλλήλου παρακρατείται εκ της δικαι-
ούμενης αποζημιώσεως ολόκληρο το υπόλοιπο του 
οφειλόμενου δανείου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 191745/05/6.2.2006 
(Β’ 195) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 2063/108562 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του  ν. 3877/2010 

(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-

στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα-
στηριότητας» (Α’ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

3. Την αριθμ. 94/12.07.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

4. Την αριθμ. 355/103505/23-07-2018 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β’  1239) απόφα-

ση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1-8-2013 (Β’ 1957), 
384/52287/17-4-2014 (Β’ 1031), 603/83797/27-6-2014 
(Β’ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β’ 2258), 2042/29553/
29-5-2015 (Β’ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β’ 1572), 
5435/72617/24-6-2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23-5-2017
(Β’ 1916), 7852/88393/22-08-2017(Β’ 2960), 1117/52284/
05-04-2018 (Β’ 1327) και 1441/80504/07-06-2018 (Β’ 2180)
αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως :

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφο-
ρά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, από 29-06-2018 σε 
31-08-2018.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034251708180004*


		2018-08-17T13:38:17+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




