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Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2018» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 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 προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 
2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78). 

2. Τα άρθρα 20, 66, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (EE 
L 78, 20.3.2013, σ. 41). 

4. Τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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) 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). 
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5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/2014 της Επιτροπής, 
της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου (EE L 63, 4.3.2014, σ. 1). 

6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής, της 
20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου  (ΕΕ L 063, 4.3.2014, σ. 53 και 
διορθωτικό ΕΕ L 303, 20.11.2015, σ.  110 (181/2014). 

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, 
της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις 
και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255, 28.8.2014, σ. 18). 

8. Το άρθρο 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). 

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ/Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

11.Το άρθρο 15 της αριθ. 321815/29.8.2007 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό 
διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα» 
(Β΄1773/4.9.2007). 

12.Την αριθ. 6266/146471/30.12.2016 απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων ….όσον αφορά τα προϊόντα της 
τοπικής γεωργικής παραγωγής».( Β΄21/13.1.2017). 

13.Την αριθ. Υ29/8.10.2015  απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168/9.10.2015). 

14.Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 2428/119952/6-9-2018 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βασίλειο Κόκκαλη»(ΦΕΚ 3936/τ.Β΄)  

15.Την αριθ. 11587/69909/18.5.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 90Δ34653ΠΓ-ΙΔ2), με την οποία 
εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου πενήντα 
χιλιάδων (1.050.000,00€) Ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29-110, Κ.Α.Ε. 
5423, οικονομικού έτους 2018, για την υλοποίηση του προγράμματος 
στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 48150 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
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Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

16.Το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
σύμφωνα με τα Ref. Ares (2015) 5954578/18.12.2015, (2016) 
3629781/19.7.2016, (2016) 1778915/14.4.2016 και (2018) 
2593250/18.5.2018 έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

17.Τη με αριθ. πρωτ. 332/98109/11.7.2018 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του 
ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

18.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός 
εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00 €) για το 
οικονομικό έτος 2018, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423 - Ειδικός 
Φορέας 29/110». 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες συνολικού ύψους 1.050.000,00 € (ένα 
εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες) ευρώ για το έτος 2018, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
τακτικό προϋπολογισμό και καλύπτονται από τον Κ.Α.Ε. 5423, Φ. 29/110 και 
περιλαμβάνουν:  

α. Δαπάνη ύψους 405.900,00 € (τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ), για 
την πληρωμή του Φ.Π.Α. που θα καταβληθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού καθεστώτος εφοδιασμών, που 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. 321815/29-08-
2007 (Β΄ 1773), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την πληρωμή Φ.Π.Α, για την 
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος Μ.Ν.Α. 2018, όπως προβλέπεται  στο 
άρθρο 13, της αριθ. 6266/146471/30.12.2016 (ΦΕΚ Β 21/13.01.2017) κοινής 
υπουργικής απόφασης.  
β. Δαπάνη ύψους 547.000,00 € (πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ), που 
αφορά  τη συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση της τοπικής 
παραγωγής μέσω του Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους της 
Ε.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.1 και παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 6 της αριθ. 
6266/146471/30.12.2016 (ΦΕΚ Β 21/13.01.2017) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
ισχύει.     
γ. Δαπάνη ύψους 97.100,00 € (ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ), για την πληρωμή 
των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα διενεργήσουν τους 
υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους για τους εφοδιασμούς του Προγράμματος των 
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 12, παρ. 
β, γ και δ της κοινής υπουργικής απόφασης 321815/29.08.2007. 
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2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση του εδ.α΄ της παρ.1 
(συνολικού ύψους 1.050.000 Ευρώ) επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Κ.Α. 
Εσόδου 3919). 
 

Άρθρο 2 
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κατανέμεται στις κατά τόπους υπηρεσίες των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους το 
ποσό των 97.100,00 € (ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ) για την πληρωμή των 
οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων 
των Περιφερειακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για να διενεργήσουν τους 
υποχρεωτικούς, από τη ισχύουσα νομοθεσία, επιτόπιους ελέγχους για το Πρόγραμμα 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις 
μεταφέρονται με τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ στον ΚΑΕ 2299  
«Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς» και η καταβολή 
γίνεται την έκδοση των σχετικών Χ.Ε. στο όνομα των Αιρετών Περιφερειών της Χώρας. 
 

Άρθρο 3 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

          ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

 

 

                                                                          Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ      

                                                               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

                                                                              ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
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