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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/14628/
3−7−2015 απόφασης «Κατανομή προσωπικού σε
εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων
έτους 2015 (B΄ 1488) .....................................................................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280947/1982/07−03−2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων
(Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 393)» .......... 2

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 2/63852/ΔΠΓΚ/
06−11−2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2471/17−11−2015 (τεύχος Β΄) 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/33303
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/14628/3−7−2015
απόφασης «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμε−
τάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους 2015 (Β΄ 1488)..
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως
ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προ−
σωπικού.
3. Το υπ’ αριθ. 35326/21−10−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθ. 43480/8−10−2015 έγ−
γραφο του Δήμου Κηφισιάς.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/14628/3−7−2015 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/14628/
3−7−2015 απόφασης για την κατανομή προσωπικού σε
εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους
2015, κατά το μέρος της παρ. 1.Γ. όπου κατανέμονται
σαράντα οκτώ (48) συνολικά άτομα στο Δήμο Κηφισιάς
και ειδικότερα στην περ. Ι.Γ.η. όπου κατανέμεται, μεταξύ
άλλων, η Τσιρώνη Αναστασία του Θεοδώρου σε θέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αντί της ειδικό−
τητας ΠΕ Διοικητικού κατανέμεται σε θέση ειδικότητας
ΔΕ Διοικητικού.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/14628/3−7−2015
απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
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Αριθ. 5439/134552
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280947/1982/07−03−2008 από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτι−
κή Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212
του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 393)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
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» (Α΄ 32).
β) Του Ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως ισχύουν.
γ) Του Ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του Ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 199), όπως ισχύουν.
δ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113).
ε) Των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
ζ) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267) και ιδίως του άρθρου 36
αυτού, όπως ισχύουν.
η) Των άρθρων 20, 66, 68, 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).
θ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύουν.
2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της
20ής Σεπτεμβρίου 2005 «για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης» (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ L 277), όπως εφαρμόζεται
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
(ΕΕ L 347).
3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης
Ιανουαρίου 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 σχέ−

ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης» (ΕΕ
L 025).
4. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της
19ης Ιανουαρίου 2009 «σχετικά με τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς, 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), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 347
της 20.12.2013, σ. 608).
5. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/1978,
(ΕΚ) αρ. 165/1994, (ΕΚ) αρ. 2799/1998, (ΕΚ) αρ. 814/2000,
(ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλί−
ου» (ΕΕ L 347).
6. Την αρ. 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),
όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τροποποιήσεις του
Π.Α.Α. οι οποίες δεν χρειάζονται απόφαση της Επιτρο−
πής και ειδικότερα τη 13η τροποποίηση.
7. Την υπ’ αριθ. 282966/9−7−2007 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
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄1205).
8. Την υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.» (Β΄ 2168).
8Α) Της υπ’ αριθ. 105755/13.10.15 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χα−
ρίτση» Β΄ 2222).
9. Όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των Μέτρων 211 και 212 και ειδικότερα των ετών εφαρ−
μογής 2014 και 2015 για τις οποίες αλλάζουν τα ποσά
χρηματοδότησης, τα ανώτατα ύψη ενίσχυσης ανά εκ−
μετάλλευση καθώς και τα ανώτατα ποσά σε ευρώ ανά
εκτάριο (Ha).
10. Την υπ’ αριθ. 5097/20−11−2015 σύμφωνη γνώμη της
Ε.Υ.Δ.Π.Α.Α.
11. Την υπ’ αριθ. 21332/5011/2015 σύμφωνη γνώμη της
Ε.Υ.ΕΠ.Α.Α.
12. Την υπ’ αριθ. 121791/23−11−2015 σύμφωνη γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
13. Την υπ’ αριθ. 324/131184/26−11−2015 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του προ−
τεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμ−
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ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας και ότι το Ευρωπαϊκό Γεωρ−
γικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει στις επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των Μέτρων
με ποσοστό μέχρι 95%.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 9.702.312 ευρώ σε
βάρος του ΚΑΕ 5323 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Ε.Φ 29−110), για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1259/66984/29.6.2015 απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α.Δ.Α 73Β6465ΦΘΗ−Κ1Ξ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης
1. Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 (Β΄ 393) κοινής υπουργικής απόφασης, μετά τον πίνακα με το
συνολικό ετήσιο ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τις ορεινές περιοχές, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας,
ο οποίος ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015:
«ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ευρώ
ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Νέος γεωργός
(Άρθρο 8 του Καν. 1257/1999, άρθρο 22 του Καν. 1698/2005)
ή και διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης (μικρότερος των 40 χρόνων
Νέος γεωργός
(Άρθρο 8 του Καν. 1257/1999, άρθρο 22 του Καν. 1698/2005)
με πράσινο πιστοποιητικό (μικρότερος των 40 χρόνων)
Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου (Καν. 1405/2006)

7000

Λοιποί δικαιούχοι

7000

7500

7500

»
2. Στο άρθρο 6 της αρ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά τον πίνακα με το μέσο ανά
Ha ύψος ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος ισχύει για τα έτη
εφαρμογής 2014 και 2015:
«ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ποσά σε €/Ha για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015
Τρόπος
αξιοποίησης της έκτασης

Νέοι γεωργοί μικρότεροι των 40 ετών

Λοιποί δικαιούχοι

Με πράσινο Νέοι γεωργοί ή /και διάδοχοι Μικρών νησιών Αιγαίου Λοιπών
πιστοποιητικό πρόωρης συνταξιοδότησης
του Καν. 1405/06
περιοχών

Ζωοτροφές Αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά ψυχανθή,
σιτηρά. Είδη εκτός διατροφής

175

156

138

125

Λοιπές καλλιέργειες

100

100

100

100

Βοσκότοποι

200

200

200

200
»

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 8 της αρ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης
1. Στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά τον πίνακα με το συνολικό
ετήσιο ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τις μειονεκτικές περιοχές, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας, ο
οποίος ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015:
«ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Νέος γεωργός (Άρθρο 8 του Καν. 1257/1999, άρθρο 22 του
Καν. 1698/2005) ή και διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης
(μικρότερος των 40 χρόνων)
Νέος γεωργός (Άρθρο 8 του Καν. 1257/1999, άρθρο 22 του
Καν. 1698/2005) με πράσινο πιστοποιητικό (μικρότερος των
40 χρόνων)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ευρώ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015
7000

7000

Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου (Καν 1405/2006)

6500

Λοιποί δικαιούχοι

6500
»
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2. Στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά τον πίνακα με το μέσο
ανά Ha ύψος ενίσχυσης για τις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, προστίθεται ο ακόλουθος πί−
νακας, ο οποίος ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015:
«ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ποσά σε €/Ha για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015
Νέοι γεωργοί μικρότεροι των 40 ετών

Τρόπος αξιοποίησης της
έκτασης

Λοιποί Δικαιούχοι

Με πράσινο Νέοι γεωργοί ή /και διάδοχοι Μικρών νησιών Αιγαίου Λοιπών
πιστοποιητικό πρόωρης συνταξιοδότησης
του Καν. 1405/06
περιοχών

Ζωοτροφές Αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά
ψυχανθή, σιτηρά.
Είδη εκτός διατροφής

135

120

100

100

Λοιπές καλλιέργειες

90

90

90

90

Βοσκότοποι

150

150

150

150
»

Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η συνολική δημόσια δαπάνη για την Δ΄ προγραμματική περίοδο ανέρχεται για το Μέτρο 211 σε 924.726.553,00 €
και για το Μέτρο 212 σε 389.560.670,00 €. Οι πιστώσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες και τα ποσά της Κοινοτι−
κής συμμετοχής καθορίζονται έως 95% στις περιφέρειες σύγκλισης και νησιά Αιγαίου και έως 85% στις λοιπές
περιοχές.
Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για την πληρωμή των δικαιούχων για τα έτη εφαρμογής 2007 έως και
2013, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ 29−110,
ΚΑΕ 5323) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)
2. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 280947/1982/7−3−2008 κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
3. Στο τέλος του άρθρου 19, το εδάφιο που προστέθηκε με την υπ’ αριθ. 5758/164311/29−12−2014 (Β΄ 3560) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015 η δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 180.000.000,00 € κατ’ έτος και θα βαρύνει τη ΣΑΕ 082/8 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η πίστωση του 2015 από τον τακτικό προϋπολογισμό για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων των ετών 2008 έως
και 2013 ανέρχεται στο ποσό των 9.702.312,00 €.»
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ’ αριθ. 2/63852/ΔΠΓΚ/06−11−2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2471/17−11−2015 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 28083 στη Β΄ στήλη διορθώνεται,
ο εσφαλμένος αριθμός πρωτοκόλλου: «2/636852/ΔΠΓΚ»
στον ορθό αριθμό πρωτοκόλλου: «2/63852/ΔΠΓΚ».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)
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