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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγη−

μα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών των 
τελωνείων Κρυσταλλοπηγής, Πατρών, Κήπων και 
Ηγουμενίτσας, για την κάλυψη των δαπανών εκ−
παίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής 
των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2014. .... 1

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 
(ΦΕΚ 393/Β΄/2008) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση 
των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013». . 2 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1159957 ΕΞ 2014 (1)
Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα 

στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών των τε−
λωνείων Κρυσταλλοπηγής, Πατρών, Κήπων και Ηγου−
μενίτσας, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, 
συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων 
ανιχνευτών για το οικ. έτος 2014.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27−11−1995) «Περί Δημό−

σιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει. 

β. Του Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ 271 Α΄/13−12−2013) «Κύρωση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογι−
σμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικο−
νομικού έτους 2014». 

γ. Του Π.Δ. 113 (ΦΕΚ 194 Α΄/22−11−2010) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες».

2. Την υπ’ αριθμ. Ε. 2705/771/Γ0034/24−10−1996 Α.Υ.Ο. 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 506/147/
Γ0034/18−2−2002 Α.Υ.Ο. περί καταβολής μηνιαίου πα−
γίου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας 

υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη 
των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και 
διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

3. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40/15−03−2010) περί «Προ−
στασίας της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/06−05−2010) περί «Μέ−
τρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

5. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ Β΄1741) υπουρ−
γική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων χορηγη−
μάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

6. Τα Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α΄/05−07−2012) «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών», Π.Δ. 87/22−06−2012 (ΦΕΚ 
141 Α΄/22−06−2012) «Διορισμός Υφυπουργών», Π.Δ. 86/
21−06−2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012) Διορισμός Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών και Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 
134 Α΄/10−06−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Δ6Α 1082591 ΕΞ 2012/24−5−2012 (ΦΕΚ 
1741/Β/25−5−12) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “ Με εντολή 
Υπουργού” στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1250 Β΄/
22−05−2013) Διυπουργική απόφαση «Σύσταση, εσωτερική 
διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρ−
ξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων».

9. Την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄/27−9−2013) 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γε−
νικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθμ.: Δ6Α 1160282 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 2666 Β΄/
21−10−2013) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6Α 1145867 
ΕΞ2013/25−09−2013 (Β΄2417) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Την αριθμ.: Δ6Α 1197560 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3410 Β΄/
31−12−2013) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6Α 1145867 
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ΕΞ2013/25−09−2013 (Β΄2417) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

12. Την Δ6Α 1196991 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3411 Β΄/31−12−2013) 
Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού 
Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 20/25−06−2014 πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./25−06−2014) Επιλογή και 
Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

14. Την υπ’ αριθμ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ2014/31−07−2014 (ΦΕΚ 
2153/Β/06−08−2014) απόφαση της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων 
περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους προϊ−
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευ−
θύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και 
στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

15. Την υπ’ αριθμ. 2/111739/12−12−2013 απόφαση κατανομής 
πιστώσεων Ειδικού Φορέα 23−180 «Γενική Γραμματεία Δη−
μοσίων Εσόδων» σε επιμέρους ΚΑΕ, οικονομικού έτους 2014.

16. Το υπ’ αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ0037504 ΕΞ2014/23−09−2014 
έγγραφο μεταφοράς πίστωσης της Δ/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

17. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης, 
συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανι−
χνευτών των τελωνείων, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των χρηματικών ποσών για το πάγιο 
μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευ−
τών των τελωνείων Κρυσταλλοπηγής, Πατρών, Κήπων 
και Ηγουμενίτσας, για το οικ. έτος 2014, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηνιαίο
 χορήγημα ανά 
σκύλο σε Ευρώ

Χρονικό 
διάστημα

Συνολικό
ποσό

ετήσιας
δαπάνης

Απόφαση 
Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

1. Τελωνείο 
Κρυσταλλο−

πηγής 
(όνομα 
σκύλου: 
ΤΟΥΤΑ)

216,00 Κράτηση 
ΜΤΠΥ 2%: 4,32 
Πληρωτέο στον 
συνοδό: 211,68

Οικ. έτος
2014

1.324,80 2630/18−11−2014 
ΑΔΑ:6ΟΓΙΗ−Ο5Ν 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ Ν. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

α/α : 101096/2014
2. Τελωνείο 

Πατρών 
(όνομα

 σκύλου: 
ΠΙΤΣΟΥΡ)

216,00 Κράτηση 
ΜΤΠΥ 2% : 4,32 
Πληρωτέο στον 
συνοδό: 211,68

Οικ. έτος 
2014

1.324,80 12337/01−10−2014 
ΑΔΑ:Ω0ΠΣΗ−3ΔΔ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ: 

α/α : 93561/2014
3. Τελωνείο 

Κήπων 
(όνομα 
σκύλου: 
ΣΕΛΙΝ) 

216,00 Κράτηση 
ΜΤΠΥ 2% : 4,32 
Πληρωτέο στον 
συνοδό: 211,68

Οικ. έτος 
2014

 1.324,80 6700/01−10−2014  
ΑΔΑ:ΩΩΜΠΗ−Α33 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 
α/α: 2797 &84074

4. Τελωνείο 
Ηγουμενί−

τσας (όνομα
 σκύλου: 
ΝΤΙΑΝΑ) 

216,00 Κράτηση 
ΜΤΠΥ 2% : 4,32 
Πληρωτέο στον 
συνοδό: 211,68

Οικ. έτος 
2014

 1.324,80 2914/09−10−2014  
ΑΔΑ:ΒΜΣΤΗ−63Χ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ  
Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
α/α : 87098/2014

ΣΥΝΟΛΟ: 5.299,20

2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού 5.299,20 ευρώ που βαρύνει 
τις πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 90−10/233, 90−15/233, 
90−22/233 και 90−51/233 και ΚΑΕ 1611 του προϋπολογι−
σμού εξόδων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Οικονομικών οικ. Έτους 2014, ως οι ανωτέρω απο−
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης, και το χορήγημα θα 
καταβάλλεται στον συνοδό του σκύλου ανιχνευτή με 
τακτικό χρηματικό ένταλμα.

3. Στα ανωτέρω ποσά, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, 
που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1611 των 
Ειδικών Φορέων 90−10/233, 90−15/233, 90−22/233 και 90−
51/233, και θα καταβάλλονται στον συνοδό του σκύλου 
ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα 
με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ 

F
            Αριθμ. 5319/154461 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 

(ΦΕΚ 393/Β΄/2008) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων 
(Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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» (ΦΕΚ 
32/Α΄/2014). 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/
Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύ−
σεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

δ) Των άρθρων 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», ισχύει.

ε) Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

στ) Του Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
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ποιήθηκε με το Ν. 1409/193 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως ισχύει.

η) Των παρ. 1 έως 5 της υποπαρ. 4 της παρ. ΙΑ του 
Ν. 4093/2012 « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2013 −2016 – Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 −2016». 

θ) Της υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής 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» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

ι) Της υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».

ια) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφασης του υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

ιβ) Του άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 262385/2010 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του 
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 509/Β΄/2010).

ιγ) Της υπ’ αριθμ. 324005/9.9.08 κοινής υπουργικής 
απόφασης με την οποία αναδιαρθρώθηκε και μετονομά−
στηκε η Υ.Δ του εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής 
ανάπτυξης σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ειδικών Πα−
ρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. (ΕΥΔ ΕΠΑΑ). 

ιδ) Της με αριθμ. 8543/19.9.08 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».

2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν(Ε.Κ) αριθμ.73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με 

την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσα 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, 
(ΕΚ  αριθμ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003.

β) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1122/2009 της επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Καν(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολ−
λαπλή συμμόρφωση, την διαφοροποίηση και το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο 
των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 
που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

γ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθε−

στώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται 
στους τίτλους IV και V.

δ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

στ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά 
με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

ζ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίη−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

η) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

θ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

ι) Καν(ΕΚ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής για την θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
αριθ. 1698/2005 του συμβουλίου όσον αφορά την εφαρ−
μογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή 
συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης αγροτικής 
ανάπτυξης.

3. Την αριθμ. Ε(2007) 6015|29−11−2007 Απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγρ/σμού 2007−2013.

4. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄134).

5. Την αριθμ. Υ490/30−7−2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη» (ΦΕΚ 
Β΄ 2110).

6. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 
2105).

7. Την αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 (ΦΕΚ 393/
Β΄/2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
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Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Απο−
ζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξο−
να 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007−2013».

8. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γε−
ωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προγράμ−
ματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) στους 
γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα 
και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013.

9. Την από 5690/31.10.14 σύμφωνη γνώμης της ΕΥΔ 
ΕΠΑΑ

10. Το αριθμ. πρωτ: 139.438/01.10.14 έγγραφο του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής 
που είχε προβλεφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση 
280947/1982/7.3.08 (ΦΕΚ Β΄/393).

12 Το έγγραφο αριθμ. 4833/143947/14.11.2014 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 της αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 
(ΦΕΚ 393/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:

Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρα−
κτική ικανότητα, ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν 
συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. Από το έτος 
εφαρμογής 2013 και μετά ισχύει όριο ηλικίας 67 ετών, 
με τις ίδιες προϋποθέσεις». 

Άρθρο 2

Το άρθρο 7 της αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 

(ΦΕΚ 393/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:

Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρα−
κτική ικανότητα, ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν 
συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. Από το έτος 
εφαρμογής 2013 και μετά ισχύει όριο ηλικίας 67 ετών, 
με τις ίδιες προϋποθέσεις». 

Άρθρο 3

Το άρθρο 19 της αριθμ. πρωτ. 280947/1982/07.03.2008 
(ΦΕΚ 393/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι έλεγχοι όσον αφορά τα κριτήρια επι−
λεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της πα−
ρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 
75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προ−
βλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα 
για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. 
Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους 
τους δικαιούχους του μέτρου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 280947/1982/7.3.2008 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02033461212140004*


		2014-12-15T11:58:15+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




