
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση 
και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Μέτρου 
Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιο-
χών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δα-
σών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

2 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυ-
ση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέ-
τρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3226  (1)
   Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση 

και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Μέτρου 

Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιο-

χών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δα-

σών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α’) όπως ισχύει κάθε 
φορά, και ειδικότερα το άρθρο 69 παρ. 1.

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

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’121).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α’138).

5. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και 
την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου 
(EL L 347/487), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 21.

7. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, 
(ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 
485/2008 του Συμβουλίου (EL L 347/549) όπως ισχύει 
κάθε φορά.

8. Τον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης 
Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας 
και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτε-
ρική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(EL L 193/1), όπως ισχύει, και ιδιαιτέρα το άρθρο 32 αυτού.

9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

10. Τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό 807/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

12. Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 εκτελεστική 
απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη 
από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει.

13. Τον ν. 2612/98 (Α’12) «Ανάθεση της αρμοδιότητας 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

12. Την με αριθμό 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β’/ 
26.09.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την με αριθμό 1921/2018 (ΦΕΚ 2597/Β’/2018) Κοι-
νή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα «Ορισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δα-
σικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων σε αυτούς».

14. Την με αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β’) απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Την αριθ. 170195/758/26-11-2018 (ΦΕΚ 5351 Β’), 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δα-
σοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)».

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

17. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/67903/504/24-07-2019 εισή-
γηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Την με αριθμ. 71639/23-09-2019 σύμφωνη γνώμη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - Στόχοι

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης 
του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών 
εκτάσεων» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020. 

2. Το υπομέτρο στοχεύει μέσω της δάσωσης στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, 
αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας στην δι-
ατήρησης της βιοποικιλότητας στην άμβλυνση των κλι-
ματικών μεταβολών στην προσαρμογή στις κλιματικές 
μεταβολές στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας 

υδάτων στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημέ-
νων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέν-
νησης ορισμένων περιοχών.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι του Υπομέτρου

1. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:
1) οι Διαχειριστές δημόσιας γης
2) οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και
3) οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
2. Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη 

κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχε-
ται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της 
αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές κα-
λύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.

Άρθρο 3 
Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης

1. Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρ-
θρου 67 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013.

2. Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας.

3. Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, 
με εξαίρεση τα δένδρα των γενών Populus και Salix για 
τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.

4. Η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος παρέχεται για 
δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς και 
μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.

Άρθρο 4 
Τελικές Διατάξεις

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, 14 Οκτωβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3227 (2) 
Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυ-

ση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέ-

τρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 

περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 

των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
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προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(297 Α’) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α’) όπως ισχύει 
κάθε φορά, και ειδικότερα το άρθρο 69 παρ 1.

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

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’121).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚΑΊ38).

5. Τον καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συ-
νοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (EL L 347/320).

6. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και 
την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου 
(EL L 347/487), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 21.

7. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, 
(ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 
485/2008 του Συμβουλίου (EL L 347/549) όπως ισχύει 
κάθε φορά.

8. Τον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης 
Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας 
και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EL L 193/1), 
όπως ισχύει, και ιδιαιτέρα το άρθρο 33.

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

10. Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 εκτελεστική 
απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη 
από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει.

11. Τον ν. 2612/1998 (112 Α’) «Ανάθεση της δασοπυρό-
σβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».

12. Την με αριθμό 24944/20.09.2016 (3066 Β’) κοινή  
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Την με αριθμό 1921/2018 (2597 Β’) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
με θέμα «Ορισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δα-
σικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων σε αυτούς».

14. Την με αριθ. 1065/19-4-2016 (1273 Β’) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Την με αριθμ. 170195/758/26-11-2018 (5351 Β’), 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δα-
σοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)».

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

17. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/69843/787/31-07-2019 ει-
σήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Την με αριθμ. 71638/23-09-2019 σύμφωνη γνώμη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - Στόχοι

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης 
του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά 
συστήματα» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυ-
ξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότη-
τας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

2. Στόχος του υπομέτρου είναι η άντληση συγκεκριμέ-
νων περιβαλλοντικών ωφελειών οι οποίες σχετίζονται 
κατά κύριο λόγο με την προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, την βελτίωση της ποιότητας των υδά-
των και εδαφών, τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, 
καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε 
επίπεδο εκμετάλλευσης.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι του Υπομέτρου

1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και 
διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και ενώσεις τους, καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώ-
σεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44696 Τεύχος B’ 3857/17.10.2019

2. Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης 
κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρε-
ση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος.

Άρθρο 3 
Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης

1. Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρ-
θρου 67 του Καν. 1303/13.

2. Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσοστό του 80% 
των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση του συ-
στήματος και, ως ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο, στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης του συστή-
ματος για μέγιστη περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Καν. (ΕΕ) αριθ.702/2014.

Άρθρο 4 
Τελικές Διατάξεις

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, 14 Οκτωβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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