
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 182/59384/31-05-2017 
απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης 
του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενι-
σχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι  γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύ-
σεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014, 
2015 και  2016» (Β΄  1968), όπως τροποποιήθηκε 
από τις υπ’  αρ. 141/76928/25-5-2018 (Β΄  1985) 
και 151/155550/27-05-2019 (Β΄ 2805) όμοιες απο-
φάσεις.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/177547/20-12-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-
τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 
παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκ-
μεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμο-
στρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές 
βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιο-
νοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – 
Δεκέμβριος 2017» (Β΄  5984), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’  αρ. 150/155541/27-06-2019 
όμοια απόφαση (Β΄ 2805).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-
τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρ-
καγιές κατά το  έτος  2018» (Β΄  4916), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε από την υπ’ αρ. 
635/96229/03-04-2020 (Β΄ 1361) όμοια απόφαση.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1355/339455/30-12-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-
τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 
παραγωγών της χώρας που οι  γεωργικές τους 
εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανε-

μοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερ-
βολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική 
περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018» (Β΄ 4917).

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονο-
μικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποιήθη-
κε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια 
απόφαση (Β΄ 4288).

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 296/177554/20-12-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-
τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρ-
καγιές κατά το έτος 2017» (Β΄ 5881).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 220/360762 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 182/59384/31-05-2017 

απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίη-

σης του προγράμματος κρατικών οικονομικών 

ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της 

χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκ-

μεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά 

τα έτη 2014, 2015 και 2016» (Β΄ 1968), όπως τρο-

ποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. 141/76928/25-5-2018 

(Β΄ 1985) και 151/155550/27-05-2019 (Β΄ 2805) 

όμοιες αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), 
όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

στ) 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).

ζ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανο-
νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), 
όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 
(2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ - ΟΧΓ.

6. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

7. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ΑΔΑ: 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ.

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ» 
(Β΄ 4447) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

9. Το από 11-06-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) – Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

10. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

11. Το υπ’ αρ. 11876/13-11-2020 έγγραφο του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – 
Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την ανάγκη μείωσης του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 11.500.000€ 
κατά 1.000.000€ στο οικονομικό έτος 2020 προκειμένου 
να επιτευχθεί αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων για την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού άλλων επιμέρους προ-
γραμμάτων ΚΟΕ στο έτος αυτό.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται μείωση του συνολικού προϋπολο-
γισμού του προγράμματος ύψους 1.000.000€ και αντί-
στοιχη εξοικονόμηση πόρων στο οικονομικό έτος 2020, 
για την υλοποίηση του εγκεκριμένου με την υπ’  αρ. 
182/59384/31-05-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
απόφαση (Β΄ 1968), όπως ισχύει, προγράμματος, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 182/59384/31-05-2017 

απόφαση (Β΄ 1968), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
141/76928/25-5-2018 (Β΄  1985) και  151/155550/
27-05-2019 (Β΄ 2805) όμοιες αποφάσεις ως εξής:

1. Το σημείο 10 του προοιμίου της υπ’ αρ. 182/59384/
31-05-2017 απόφασης (Β΄ 1968), όπως τροποποιήθηκε 
από τις υπ’ αρ. 141/76928/25-5-2018 (Β΄ 1985) και 151/
155550/27-05-2019 (Β΄ 2805) όμοιες αποφάσεις, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του αναλυ-
τικού λογαριασμού 2310803004 “Οικονομικές ενισχύ-
σεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα” 
του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολο-
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γισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων οικονομικών ετών οικονομικών ετών 2017, 2018, 
2019 2020 συνολικού ύψους έως 10.500.000€ η οποία 
αναλύεται σε 3.600.000€ για το οικονομικό έτος 2017, 
3.400.000€ για το οικονομικό έτος 2018, 3.000.000€ για 
το οικονομικό έτος 2019 και 500.000€ για το οικονομικό 
έτος 2020 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής 
προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000€ για το οικο-
νομικό έτος 2017, των 18.000.000€ για το οικονομικό 
έτος 2018, των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019 
και των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2020 για την 
κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προ-
γραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προ-
κειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, 
έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα 
μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κε-
φαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, 
όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

Αριθμ. 221/360767 (2)    
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/177547/20-12-2018 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 

ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-

τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ 

των παραγωγών της χώρας που οι  γεωργικές 

τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνί-

ες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) 

και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, 

διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, 

υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρα-

σίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική πε-

ρίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017» (Β΄ 5984), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 

150/155541/27-06-2019 όμοια απόφαση (Β΄ 2805). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

στ) 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).

ζ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανο-
νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), 
όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφα-
ση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού» (Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 
(2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ - ΟΧΓ).

7. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

8. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
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βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ).

9. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστω-
σης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ - ΦΧ1).

10. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ» 
(Β΄ 4447) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

11. Το υπ’ αρ. 11876/13-11-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

12. Το από 11-06-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) – 
Υπουργείου Οικονομικών.

13. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

14. Την ανάγκη ενίσχυσης του εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού του προγράμματος ύψους 28.000.000€ με 
πιστώσεις ύψους 6.800.000€, που αναλύονται σε αύξηση 
των πιστώσεων έτους 2020 κατά 8.200.000 και μείωση 
των πιστώσεων έτους 2021 κατά 1.400.000€.

15. Το γεγονός ότι το  επιπρόσθετο ποσό ύψους 
8.200.000€ στο έτος  2020 θα καλυφθεί σε ύψος 
4.400.000€ από την ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ 
των επιμέρους προγραμμάτων ΚΟΕ στο έτος αυτό και σε 
ύψος 3.800.000€ από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛ.Γ.Α.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται υπέρβαση κατά 3.500.000€ της κατά 
νόμο δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού των 
16.000.000€ για την υλοποίηση όλων των επιμέρους 
προγραμμάτων ΚΟΕ στο έτος 2020, χωρίς να προκα-
λείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος αυτό και 
χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΜΠΔΣ, εφό-
σον το επιπρόσθετο ποσό θα καλυφθεί από τα ταμειακά 
διαθέσιμα της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. για τα προγράμ-
ματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενων 
οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 295/177547/20-12-2018 
απόφαση (Β΄  5984), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την υπ’  αρ. 150/155541/27-06-2019 όμοια απόφαση 
(Β΄ 2805), ως εξής:

1. Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 295/177547/
20-12-2018 απόφασης (Β΄ 5984) όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 150/155541/27-06-2019 όμοια από-
φαση (Β΄ 2805), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 34.800.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 “Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα” του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων οικονομικών ετών οικονομικών ετών 
2018 έως και 2021, η οποία αναλύεται σε 1.700.000 € 
για το οικονομικό έτος 2018, σε 5.500.000 € για το οι-
κονομικό έτος 2019, σε 17.800.000 € για το οικονομικό 
έτος 2020 και 9.800.000 € για το οικονομικό έτος 2021 
και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλού-
μενης δαπάνης των 18.000.000€ για το  οικονομικό 
έτος 2018, των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019, 
των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2020 και των 
16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2021 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμά-
των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών 
στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής 
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προ-
καλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 222/360782 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019

 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 

ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-

τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 

παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-

φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρ-

καγιές κατά το έτος 2018» (Β΄ 4916), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε από την υπ’ αρ. 

635/96229/03-04-2020 (Β΄ 1361) όμοια απόφαση. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
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νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

στ) 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).

ζ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως 
ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 
Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» 
(Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 
(2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ - ΟΧΓ).

7. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 

32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

8. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ).

9. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστω-
σης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ - ΦΧ1).

10. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20-11-2019 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
16.000.000 € για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης 
του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ - Θ3Ρ).

11. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/
21-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν 
οι ΔΟΥ» (Β΄ 4447) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπο-
παρ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

12. Το υπ’ αρ. 11876/13-11-2020 έγγραφο του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  - 
Ν.Π.Ι.Δ.

13. Το από 11-06-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) – 
Υπουργείου Οικονομικών.

14. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε’  
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

15. Την ανάγκη ανακατανομής των πιστώσεων του 
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ποσού 
2.100.000€ μεταξύ των ετών 2020-2022 χωρίς να επηρε-
άζεται το συνολικό του ύψος, προκειμένου να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πόρων στο οικονομικό έτος 2020 για την 
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ενίσχυση του προϋπολογισμού άλλων επιμέρους προ-
γραμμάτων ΚΟΕ στον έτος αυτό.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ανακατανομή πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 1.000.000€ 
μεταξύ των ετών 2020 και 2022, με εξοικονόμηση του 
ποσού αυτού από το έτος 2020 και μεταφορά του στο 
έτος 2022, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋ-
πολογισμός ύψους 2.100.000€ του εγκεκριμένου με 
την υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Β΄ 4916), όπως ισχύει, προγράμματος, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4916), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε από την υπ’  αρ. 635/96229/03-04-2020 
(Β΄ 1361) όμοια απόφαση, ως εξής:

1. Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1356/339464/
30-12-2019 απόφασης (Β΄ 4916), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε από την υπ’ αρ. 635/96229/03-04-2020 (Β΄ 1361) 
όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.100.000 ευρώ 
σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 
2310803004 “Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα” του ειδικού φορέα 
1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών 
ετών 2021 και 2022, για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: “Μέτρα υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφι-
κές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές 
κατά το έτος 2018”, η οποία αναλύεται 1.000.000 € για 
το οικονομικό έτος 2021 και 1.100.000 € για το οικονο-
μικό έτος 2022 και η οποία αποτελεί μέρος της συνο-
λικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για 
κάθε οικονομικό έτος 2021 και 2022, για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμά-
των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι 
ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα 
παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφα-
λαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, 
όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

   Αριθμ. 223/360783 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1355/339455/30-12-2019 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 

ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-

τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 

παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκ-

μεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανε-

μοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερ-

βολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική πε-

ρίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018» (Β΄ 4917). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

στ) 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).

ζ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανο-
νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), 
όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
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4. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογι-
σμού» (Β΄ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 
(2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ - ΟΧΓ).

7. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

8. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ).

9. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστω-
σης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ - ΦΧ1).

10. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20-11-2019 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
16.000.000 € για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης 
του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ - Θ3Ρ).

11. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ. Δ1186555ΕΞ2016/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ» 
(Β΄ 4447) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

12. Το υπ’ αρ. 11876/13-11-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

13. Το από 11-06-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) – 
Υπουργείου Οικονομικών.

14. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της 
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

15. Την ανάγκη ανακατανομής των πιστώσεων του 
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ποσού 
5.000.000€ μεταξύ των ετών 2020-2022 χωρίς να επηρε-
άζεται το συνολικό του ύψος, προκειμένου να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πόρων στο οικονομικό έτος 2020 για την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού άλλων επιμέρους προ-
γραμμάτων ΚΟΕ στο έτος αυτό.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ανακατανομή πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 1.500.000€ 
μεταξύ των ετών 2020 και 2022, με εξοικονόμηση του 
ποσού αυτού από το έτος 2020 και μεταφορά του στο 
έτος 2022, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ύψους 5.000.000€ του εγκεκριμένου με την 
υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β΄ 4916), όπως ισχύει, προγράμματος, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1355/339455/30-12-2019 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4917) ως εξής:

1. Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1355/339455/
30-12-2019 απόφασης (Β΄ 4917) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 
2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 
1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών 
ετών 2021 και 2022 συνολικού ύψους έως 5.000.000 
ευρώ, η οποία αναλύεται σε 2.500.000 ευρώ για το οικο-
νομικό έτος 2021 και 2.500.000 ευρώ για το 2022, η οποία 
αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης 
των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2021 και των 
16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2022 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμά-
των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών 
στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής 
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προ-
καλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. 
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τυχόν ανακα-
τανομή πιστώσεων μεταξύ των δαπανών των προγραμ-
μάτων είναι εφικτή στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

   Αριθμ. 224/360785 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικο-

νομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποι-

ήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, 

όμοια απόφαση (Β΄ 4288). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργι-
κήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παρα-
γωγήν» (Α΄ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον 
ν.  1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3877/2010 «Σύστη-
μα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηρι-
ότητας» (Α΄ 160).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
ισχύουν.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, 

για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες 
κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 
24-9-2015, σ. 1).

β) Αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύ-

σεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 193, 1-7-2014, σ. 1).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A´ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκρι-
ση των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα – αριθμός 
ενίσχυσης SA.45002(2016/N) - «Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων».

9. Τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και 
στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE C 204, 1-7-2014, σ. 1).

10. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφα-
ση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού» (Β΄ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανά-
ληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τέσσερα 
εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενι-
σχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ 
για το έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 
(ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ).

12. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

13. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
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προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ).

14. Tην υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού δεκα-
έξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) για το έτος 2021 
σε βάρος της πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του 
αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές 
ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρό-
σωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΧΣΥΗ - ΦΧ1).

15. Το υπ’ αρ. 11877/13-11-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

16. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με 
την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτή προκαλείται υπέρβαση της κατά νόμο δαπάνης των 
16.000.000€ για το έτος 2020 κατά 3.500.000€ χωρίς να 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 
αυτό, εφόσον το επιπρόσθετο ποσό θα καλυφθεί από 
τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. 
για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσε-
ων προηγούμενων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 

απόφαση (Β΄4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 
414/128412/29-11-2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288) ως 
εξής:

1. Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’  αρ. 619/
146296/29-12-2016 απόφασης (Β΄4562), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια 
απόφαση (Β΄ 4288) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται υπέρβαση κατά 3.500.000€ στο έτος 2020 
της κατά νόμο εγκεκριμένης δαπάνης των συνολικά 
εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) ευρώ οικονο-
μικών ετών 2017, 2018, 2019, 2020 (16.000.000 ευρώ 
για το  έτος  2017, 18.000.000 ευρώ για το  έτος  2018, 
16.000.000 ευρώ για το έτος 2019, 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2020), χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 
2020, εφόσον το επιπρόσθετο ποσό για την ενίσχυση 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων, έναντι ζημιών στη 

φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συ-
μπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκα-
λούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα θα 
καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχορήγησης 
του ΕΛ.Γ.Α. για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων προηγούμενων οικονομικών ετών».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

   Αριθμ. 225/360786 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 296/177554/20-12-2018 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον 

ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρα-

τικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 

παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-

φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρ-

καγιές κατά το έτος 2017» (Β΄ 5881). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

γ) Ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

στ) 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).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67844 Τεύχος B’ 5837/31.12.2020

ζ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανο-
νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγ-
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 
Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» 
(Β΄ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συ-
νολικού ποσού 34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 
(2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ - ΟΧΓ).

7. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της 
πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για 
το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ434Η - Δ4Ρ).

8. Την υπ’  αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομι-
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η  οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ - ΦΩΚ).

9. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστω-
σης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ - ΦΧ1).

10. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/
21-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν 
οι ΔΟΥ» (Β΄ 4447) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπο-
παρ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

11. Το από 11-06-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) – 
Υπουργείου Οικονομικών.

12. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

13. Το υπ’ αρ. 11876/13-11-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

14. Την ανάγκη ανακατανομής των πιστώσεων του 
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ποσού 
2.000.000€ μεταξύ των ετών 2019-2021 χωρίς να επηρε-
άζεται το συνολικό του ύψος, προκειμένου να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πόρων στο οικονομικό έτος 2020 για την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού άλλων επιμέρους προ-
γραμμάτων ΚΟΕ στον έτος αυτό.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ανακατανομή πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 700.000€ με-
ταξύ των ετών 2020 και 2021, με εξοικονόμηση του 
ποσού αυτού από το έτος 2020 και μεταφορά του στο 
έτος 2021, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ύψους 2.100.000€ του εγκεκριμένου με την 
υπ’ αρ. 1356/339464/30-12-2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, (Β΄ 4916), όπως ισχύει, προγράμματος, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 296/177554/20-12-2018 

απόφαση (Β΄ 5881), ως εξής:
1. Το σημείο 10 του προοιμίου της υπ’ αρ. 296/177554/

20-12-2018 απόφασης (Β΄ 5881) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-

τής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.000.000€ 
σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 
2310803004 “οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα” του ειδικού φορέα 
1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών 
ετών 2019, 2020 και 2021 για την υλοποίηση του προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: “Μέτρα 
υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνο-
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τροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκα-
γιές κατά το έτος 2017”, η οποία αναλύεται σε 1.000.000€ 
για το οικονομικό έτος 2019, 100.000€ για το οικονομικό 
έτος 2020 και 900.000€ για το οικονομικό έτος 2021 και 
η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης 
δαπάνης των 16.000.000 € για τα οικονομικά έτη 2019, 
2021 και των 19.500.000€ για το έτος 2020, για την κάλυ-
ψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμ-
μάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι 
ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα πα-
ραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, 

που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως 
θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα 
γεγονότα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  
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*02058373112200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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