
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1355/339455 
   Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-

γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 

γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν 

από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθή-

σεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθή-

κες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, 

χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δε-

κέμβριος 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνο-
τροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320), όπως 
το ν.δ. συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

β) Της παρ.  10 του άρθρου 39 του ν.  2065/1992, 
«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 113).

γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 
παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 145).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

η) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

θ) Της αριθμ. 619/146296/29.12.16 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 414/128412/29.11.2017 
απόφαση (Β΄ 4288) και ισχύει.

2. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την αριθμ. 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική 
Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» 
και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής «Διοικητική Ταξι-
νόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 3967).

4. Το κατατεθέν στην Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου 
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020» και ειδικότερα τον επισυναπτόμενο πίνακα 
για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
τακτικός προϋπολογισμός, «πιστώσεις κατά ειδικό φορέα 
και μείζονα κατηγορία δαπάνης», σύμφωνα με το οποίο 
οι πιστώσεις των 16.000.000 € για την υλοποίηση των 
επιμέρους προγραμμάτων ΚΟΕ του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβά-
νονται στην μείζονα κατηγορία 23 «Μεταβιβάσεις» του 
ειδικού φορέα 1029-501 0000000.

5. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

6. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής 
ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο 
εκατομμυρίων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 
2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές 
ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 
110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αντιστοιχεί στον αναλυ-
τικό λογαριασμό 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του 
ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 
16.000.000 ευρώ για το έτος 2020, ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ.

8. Την αριθμ. 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € 
για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτι-
κού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του 
ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ΑΔΑ: 6XΣΥΗ-ΦΧ1.

9. Την αριθμ. 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € 
για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτι-
κού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του 
ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ.

10. Το αριθμ. 15155/27.11.2019 έγγραφο του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - 
Ν.Π.Ι.Δ.

11. Το αριθμ. 143482/16-12-2019 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ -
Υπ. Οικονομικών.

12. Την αριθμ. 1264/316247/05-12-2019 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρ-
θρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε΄ του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους έως 
5.000.000 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του αναλυτι-
κού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του 
ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι-
κονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 για την υλοποίηση 
του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 
«Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμμα-
τος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 
παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλ-
λεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, 
χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβρι-
ος 2018», η οποία αναλύεται σε 1.500.000 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2020, 2.500.000 ευρώ για το οικονομικό 
έτος 2021 και 1.000.000 ευρώ για το 2022 και η οποία 
αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης 
των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό έτος 2020, 2021 

και 2022, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των 
επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενι-
σχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι 
κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παρα-
γωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του 
πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα 
γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες 
(ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βρο-
χοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - 
Δεκέμβριος 2018.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
3 του άρθρου 11 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4562), θα πρέπει να 
προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολο-
γίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 
2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017), της 
αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) - αν υπάρχει - και 
του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς 
και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους 
ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
4 του άρθρου 12 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενι-
κά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής 
εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών 
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυ-
πο Ε3) φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που απο-
κτήθηκαν το έτος 2017) και η «Δήλωση φορολογίας Νομι-
κών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 
του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2017 
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017), προκειμένου 
να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν 
τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαι-
τείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, 
όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμέ-
νος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να 
κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν 
τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κα-
νονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή 
υπουργική απόφαση αριθμ. 619/146296/29.12.16 - ΦΕΚ 
Β΄ 4562) όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς 
καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθο-
ριστεί με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 
150.000,00  € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο 
και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της 
κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συ-
νολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 
200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. 
Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο 
δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παρα-
γωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται 
σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρα-
τικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιη-
θεί αποκλειστικά μέχρι 31.08.2022 και η συνολική κατα-
βολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2022.

Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ολοκληρώνεται στις 31.12.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονομικών Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02049173112190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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