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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2800
22 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27640
Τροποποίηση της αρ. 800/16−01−2015 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου
221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 128).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 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) και ισχύει.
β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992
«Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113).
γ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) όπως ισχύει.
δ) 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).
ε) Του άρθρου 3 του Ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 249).
στ) Του άρθρου 36 του Ν. 3614/2007, «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 −2013» (Α΄ 267).
ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

η) Του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).
θ) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
ι) Των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ια) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης
Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ L277, 21−10−2005 σ.1), όπως
εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του Καν. (ΕΕ)
1305/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
β) (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σε−
πτεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων
όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
του Συμβουλίου (EE L 243, 6.9.2006, σ. 6).
γ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δε−
κεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓΤΑΑ). (ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ. 15).
δ) (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρί−
ου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς
και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΕ L 025, 28.1.2011, σ. 8).
ε) (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανου−
αρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπι−
ση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωρ−
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γούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
(ΕΕ L 030, 31.1.2009, σ.16), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 347
της 20.12.2013, σ. 608).
στ) (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεμ−
βρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατά−
ξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον
εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση
στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται
για τον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 316, 2.12.2009, σ.65).
ζ) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο−
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα−
τάργηση 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 (ΕΕ L
347, 20.12.2013, σ.549).
3. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013 (CC1 No 2007GR06RPO001).
4. Την αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
5. Την αριθ. Υ31/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη»
(Β΄ 2183).
6. Την αριθ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (Β΄ 1205).
7. Την αριθ. 324005/9−9−2008 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007−2013» (Β΄1886), όπως ισχύει.
8. Την αριθ. 262066/19−2−2009 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδι−
οτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο
πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 – 2013» (Β΄ 327), όπως ισχύει.
9. Την αριθ. 8932/22−9−2008 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απόφαση θέσπι−
σης συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμ−
ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013.»
(Β΄ 2153) όπως ισχύει.

10. Την αρ. 20610/29−10−2015 σύμφωνη γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
11. Την αρ. 22487/16−112015 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.
Π.Α.Α.
12. Την αρ. 22488/16−11−2015 εισήγηση της Γενικής Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του προτεινόμενου
σχεδίου κοινής Υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το
άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄143).
13. Την αρ.494/132518/30−11−2015 εισήγηση της Δ/νσης
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβά−
σεων.
14. Τις αριθ. 44/2023/17−1−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ9Β−ΜΥΣ) και
2532/152634/2−12−2014 (ΑΔΑ: ΩΞΨΔΒ−ΣΙΠ) αποφάσεις δέ−
σμευσης πίστωσης για το έτος 2014.
15. Τις αριθ. 7/132/08−01−2015 (ΑΔΑ 7ΟΓ6Β−Ξ40) και
2290/108121/14−10−2015 (ΑΔΑ Ω786465ΦΘΗ−ΓΒΝ) αποφά−
σεις δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2015.
16. Το αρ. πρωτ. 27256/17−12−2015 έγγραφο με διευκρι−
νήσεις για το σχέδιο τροποποίησης
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης προκαλείται επί πλέον δαπάνη ύψους
2.000.000 € σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί
στον Κ.Α.Ε. 5323 του Φ. 29/110 του τακτικού προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων έτους 2015, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 13 της αριθ. 800/16−01−2015
κοινής υπουργικής απόφασης
Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 της αριθ. 800/16−
01−2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο
πλαίσιο του Μέτρου 221 ’’Πρώτη δάσωση γεωργικών
γαιών’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007−2013» (Β΄ 128), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται
στο ύψος των 8.700.000,00 € και αφορά στην κάλυψη
νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμε−
νες προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την
καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα πλαίσια
του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών.
Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2015 ανέρχεται στο
ύψος των 9.000.000,00 € και αφορά στην κάλυψη νο−
μικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμε−
νες προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν
την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα
πλαίσια του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών
γαιών.
Η δημόσια δαπάνη ανά έτος έχει ως εξής:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΑ σε €

2014

8.700.000

2015

9.000.000

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΕΙΔ. Φ29−110 ΚΑΕ 5323)».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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