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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :

«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων των

τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι
δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού
Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 131/74 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική,
κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε με
τους ν. 1409/83 (Α’ 199), 2538/97 (Α’ 242) και 2512/97 (Α’ 138).
β) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137),
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του

θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ.
2α

του

άρθρου

1

του

ν.

2469/1997

«Περιορισμός

και

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
γ) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/92 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
δ) του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).
ε) του άρθρου 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και
άλλες ρυθμίσεις του ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α’ 199).
στ) του Π.Δ/τος με αριθ. 43/02 «για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
(Α’ 43).
ζ) του Π.Δ/τος με αριθ. 337/00 «για την κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και
ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών» (Α’ 281).
η) του Π.Δ/τος με αριθ. 33/79 «περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών
κτισμάτων» (Α’ 10)
2.

τους κανονισμούς:

α) καν. (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά
Ταμεία».
β) καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για
την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών».
γ) καν. 69/01 και 70/01 της Επιτροπής της Ε.Κ για την εφαρμογή των άρθρων 87, 88
της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προς τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις.
3.

την οδηγία με αριθ. 75/268

4.

την αριθ. 56616/2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης «Καθορισμός
τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα επιχορήγησης
και επιδότησης τόκων καθώς και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.
2601/98, για τις επενδύσεις ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων»
5.

την αριθ. 451/2001 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας για
τα καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2000-2006 για
επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
6.

την αριθ. Ε(2001)845/06.04.01 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π.

Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
7.

την αριθ. Ε(2001)3562/19-11-2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με

την οποία εγκρίθηκε το Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
8.

τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα (Π.Ε.Π.).
9.

την

αριθ.

2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ19.11.86

απόφαση

του

Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη
και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισμός
περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.
10.

την αριθ. 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού

Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Αλέξανδρο
Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο».
11.

το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των
ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
Α.

Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» και

ειδικότερα στα μέτρα 7.6. «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων» και 7.9 «Ενθάρρυνση
τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων».
Β. Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και ειδικότερα στο πλαίσιο του
μέτρου 1.2 «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα».
Γ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ειδικότερα στο πλαίσιο
των «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» και στο
Πρόγραμμα «Πολυαπασχόλησης στη

γεωργική εκμετάλλευση» σε εφαρμογή του

κεφ. ΣΤ΄ της αριθ. 451/01 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Λειτουργικές μορφές και τάξεις τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 2
Ίδρυση νέων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και τάξεις νέων τουριστικών καταλυμάτων, που
ενισχύονται στα πλαίσια των μέτρων και δράσεων ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισμού
των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α είναι δυνατόν να είναι οι ακόλουθες:
Α. Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια: Πρόκειται για επισκευή, αποκατάσταση
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα,
σε εφαρμογή αρχιτεκτονικής μελέτης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α/24.01.79) και την αρ. 532249/27.07.94 (ΦΕΚ
616Β/09.08.94) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή

διατηρητέα, από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του
ΥΠ.ΠΟ.
Β. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για μορφή
ξενοδοχείου που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής,
εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια, λουτρά και βοηθητικούς χώρους.
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που
προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δωματίων είναι 10.
Γ. Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία
που περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και
αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα
ξενοδοχεία τύπου MOTEL ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, είτε εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ είτε εκτός σχεδίου, εκτός
οικισμών και γενικά εκτός κατοικημένων περιοχών ή στις παρυφές τέτοιων περιοχών,
αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών μεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουν μεγάλα
αστικά ή τουριστικά κέντρα και εμφανίζουν σημαντική κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό και
επαρχιακό δίκτυο). Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και
διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δωματίων είναι 10.
Δ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων:
Πρόκειται για ξενοδοχεία, που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και
παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαμβάνουν διαμερίσματα ενός,
δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Η ίδρυσή
τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες, που
προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δωματίων ανέρχεται σε 10.
Ε. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες: Οι Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις είναι μονόροφες ή δυόροφες
μονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής που έχουν ανεξάρτητη και
άμεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου
και κτίσματος, όπου ανήκει αποκλειστικά και ο διαμορφωμένος κήπος.

Οι Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες είναι μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε
συγκρότημα μονόροφες ή δυόροφες κατοικίες, που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας,
ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα.
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες
που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κλινών ανέρχεται σε 10.
ΣΤ. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών»:

Πρόκειται για ενοικιαζόμενα

δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων που ιδρύονται με βάση τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 337 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000).
Ο μέγιστος δυνατός αριθμός δωματίων είναι 10, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός δωματίων είναι 6 με αντίστοιχο αριθμό κλινών 12.
Ζ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδιών»: Πρόκειται για
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων που
ιδρύονται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται

στο Π.Δ. 337 (ΦΕΚ

281/Α/28.12.2000).
Ο μέγιστος δυνατός αριθμός δωματίων είναι 20, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός δωματίων είναι 6 με αντίστοιχο αριθμό κλινών 12.
Άρθρο 3
Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις τάξεις τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων του προηγουμένου άρθρου υπόκειται
στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
α. Η μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε
τουριστικά καταλύματα ενισχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρμογής των
προγραμμάτων χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό.
β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές μορφές καταλυμάτων του άρθρ. 2 ισχύουν οι
περιορισμοί που προβλέπονται στην με αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ ΕΙΔ135/
ΕΟΤ/19.11.86 (ΦΕΚ 797/86/Β) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
«Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής
προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής
Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόμενα σε απόσταση μικρότερη των 3 χλμ.
από τις ακτές είναι δυνατή η ίδρυση μόνο κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
(ξενοδοχεία

κλασσικού

τύπου,

ξενοδοχεία

τύπου

Motel,

ξενοδοχεία

τύπου

επιπλωμένων διαμερισμάτων), τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών, καθώς και

μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων

κτιρίων σε καταλύματα.
δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς, εκτός από τη μετατροπή σε κατάλυμα
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, είναι δυνατή η ίδρυση μόνο ξενοδοχείων
κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών επιπλωμένων
επαύλεων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών λαμβανομένων υπόψη των
περιορισμών του εδαφίου β.
ε. Η κατασκευή ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων
επιπλωμένων διαμερισμάτων είναι δυνατή, τηρουμένων σωρευτικά και των
περιορισμών των εδαφίων β, γ και δ του παρόντος άρθρου, μόνο σε οικόπεδα που
βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός
οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Τα οικόπεδα αυτά
θα πρέπει επί πλέον να βρίσκονται εκτός των περιοχών, που ορίζονται στην ΚΥΑ
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ 56616/2000 (ΦΕΚ
803/Β/00).
Άρθρο 4
Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που
ήδη λειτουργούν νόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον ανήκουν στις
λειτουργικές μορφές και τάξεις του άρθρου 2 της παρούσας και μόνον υπό τους
όρους και περιορισμούς του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων
1.

Ενισχύεται

ξενοδοχειακών

ο

ποιοτικός

εκσυγχρονισμός

κύριων

και

μη

κύριων

καταλυμάτων, που ήδη λειτουργούν νόμιμα με ειδικό σήμα

λειτουργίας, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης.

2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, με την ολοκλήρωση των
σχετικών

έργων,

εργασιών

και

προμηθειών,

που

συνιστούν

τον

ποιοτικό

εκσυγχρονισμό τα καταλύματα κατατάσσονται σε λειτουργικές μορφές και τάξεις του
άρθρου 2 της παρούσας και μόνο. Η δυνατότητα μετατροπής της λειτουργικής
μορφής και η δυνατότητα κατά τάξη προαγωγής των καταλυμάτων, που δεν
συγκαταλέγονται στο άρθρο 2, βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή
της οικείας Περιφέρειας, η οποία και εγκρίνει

την τροποποιητική αρχιτεκτονική

μελέτη για τη μετατροπή της λειτουργικής μορφής ή και την προαγωγή κατά τάξη. Η
βεβαίωση της εν λόγω δυνατότητας μετατροπής λειτουργικής μορφής ή και
προαγωγής κατά τάξη και η έγκριση της τροποποιητικής αρχιτεκτονικής μελέτης,
όπου απαιτείται, αποτελούν προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των
επενδύσεων ποιοτικού εκσυγχρονισμού στα οικεία προγράμματα, εφόσον πρόκειται
για καταλύματα, που δεν συγκαταλέγονται στην απαρίθμηση του άρθρ.2 του
παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 6
Λοιπά καταλύματα και άλλες Τουριστικές Εγκαταστάσεις
1.

Ενισχύεται η

ίδρυση

και

επέκταση

οργανωμένων

τουριστικών

κατασκηνώσεων Β΄ τάξης και άνω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες
που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557β/87) απόφαση του ΕΟΤ. Επίσης
ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τέτοιων κατασκηνώσεων, που λειτουργούν
νόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τάξη.
Επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
Β΄ τάξης μπορούν να υλοποιηθούν σε οικόπεδα - γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε
απόσταση μεγαλύτερη των 3 χιλ. από ακτές. Τουριστικές κατασκηνώσεις Α΄ τάξης
μπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν.
2. Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην αριθ. 530992/87
(ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις λοιπές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Κεφάλαιο Δ΄

Άρθρο 7
Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού
χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και
η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των
αντίστοιχων καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για Ενέργεια
1. Γεν. Γραμματείες Περιφερειών
α) Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων Περιφερειών – Έδρες τους
β) Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
γ) Αρχές Διαχείρισης Περιφερειών
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Γραφεία κ.κ. Νομαρχών
β) Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
3. ΕΟΤ - Α’ Δ/νση, Αμερικής 2, 105 64 Αθήνα
4. Αρχή Διαχείρισης – Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
α) Μονάδα Α’
β) Leader+
5. Αγροτουριστική Α.Ε. - Νίκης 2 (7ος όρ), 105 63 Αθήνα

Β. Για Κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού Γεωργίας
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Γεωργακόπουλου
3. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών Υπ. Γεωργίας
4. Γραφεία κ. κ. Γεν. Γραμματέων Υπ. Γεωργίας
5. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα κ. Ξ. Λουράντου
6. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Υπ. Γεωργίας
7. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας Υπ. Γεωργίας
8. ΠΑΣΕΓΕΣ - Κηφισίας 16, 115 26 Αθήνα
9. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα
10. ΣΥΔΑΣΕ - Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα
11. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Βενιζέλου 64, 54631 Θεσ/νίκη

