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1  Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α 
του ν. 4062/2012 και όρια προστίμων.

2 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 
γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημι-
ώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786 (1)
 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α 

του ν. 4062/2012 και όρια προστίμων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α’).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160 Α’).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).

5. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρή-
σης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(ΦΕΚ 70 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά 
την παρ. 17 του άρθρου 19Α.

6. Την απόφαση Δ1/Β/7364 «Δημιουργία Συστήμα-
τος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την 
αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, 
αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης 
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο-
ειδών προϊόντων» (ΦΕΚ 1116/Β’/2012) του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ1/οικ. 16421 
(ΦΕΚ 2328/Β’/2012).

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.  2 εδαφ. β’ του 
ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα-
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α’) και του άρθρου 3 παρ. 3 
του ιδίου νόμου.

9. Την αριθμ. 4503/23.11.2012 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για 
την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των 
Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός δια-
χωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ.β’ 
του ν. 3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα-
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 182 Α’)» (ΦΕΚ 3184 Β’).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι 
παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου 
κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19Α του 
ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α’).

Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του 
προστίμου στην περίπτωση υπόχρεου προμηθευτή 
και ομάδας προμηθευτών, ο τρόπος υπολογισμού του 
προστίμου για μη τήρηση της υποχρέωσης μείωσης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της παρ. 5 του άρ-
θρου 19Α για το έτος αναφοράς 2020 στην περίπτωση 
που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει την 
έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή η έκθεση είναι 
ελλιπής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσε-
ων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

Άρθρο 2
Κατηγορίες παραβάσεων και καθορισμός ορίου 
προστίμων

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επι-
βάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:

α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υπο-
βολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υπο-
βληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 
5.000 €.

β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μεί-
ωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 
ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο 
ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 
19Α του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επι-
βάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό 
επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκ-
πομπών (tnC02eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που 
αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, 
ως εξής:

- για κάθε τόνο C02eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που 
αντιστοιχούν σε μείωση έως 2,7% επιβάλλεται πρόστιμο 
100 €/tnC02eq

- επιπλέον για κάθε τόνο C02eq που υπερβαίνει τις εκπο-
μπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2,7% 
και έως μείωση 4% επιβάλλεται πρόστιμο 10 €/tnC02eq

- και επιπλέον για κάθε τόνο C02eq που υπερβαίνει τις 
εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 
4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επι-
βάλλεται πρόστιμο 2 €/tnC02eq.

Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.
γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέ-

πεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η 
οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επι-
βάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την 
επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα 
με την περίπτ. α’ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για 
τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια 
επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, 
οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαι-
τιότητας.

2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παρα-
βάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της 

παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ’ε-
ξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου 
καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της 
παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του 
ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

Άρθρο 3
Υπολογισμός προστίμου λόγω μη επίτευξης 
της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου σε περίπτωση μη υποβολής 
έκθεσης

Σε περίπτωση που υπόχρεος προμηθευτής της παρ. 3 
του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 δεν έχει υποβάλει την 
έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή την έχει υποβάλει 
εκπρόθεσμα ή η έκθεση είναι ελλιπής ή τα στοιχεία της 
είναι ανακριβή ή είναι μη επαληθευμένη, για τον υπολο-
γισμό του βαθμού επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά 
μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέρ-
γεια που προβλέπονται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου 
για το έτος αναφοράς 2020 και την αντίστοιχη επιβολή 
προστίμου, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υπο-
βάλλονται σύμφωνα με την απόφαση του σημείου 6 του 
προοιμίου καθώς και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά 
με τις ποσότητες καυσίμων που έχουν εκτελωνίσει οι 
ίδιοι και διοχετεύσει στην εγχώρια αγορά και εφαρμό-
ζεται η μέθοδος υπολογισμού του Παραρτήματος Δ του 
ν. 4062/2012.

Άρθρο 4
Επιβολή προστίμου στην περίπτωση ομάδας 
προμηθευτών

1. Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 του 
άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομάδα προμηθευτών 
από την οποία προκύπτει μη εκπλήρωση της υποχρέω-
σης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, το ποσό του προστίμου 
του άρθρου 2 επιμερίζεται μεταξύ των προμηθευτών 
της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμ-
μετέχουν στην ομάδα και προμηθεύουν καύσιμα των 
οποίων η σταθμισμένη ένταση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου υπερβαίνει τα 88,5 gC02eq/MJ σύμφωνα 
με το σημείο 5 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ του 
ν. 4062/2012.

Ο επιμερισμός του ποσού του προστίμου μεταξύ των 
εν λόγω προμηθευτών γίνεται αναλογικά, βάσει των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του συνόλου των 
καυσίμων που διέθεσε ο κάθε ένας από τους εν λόγω 
προμηθευτές προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου του συνόλου των καυσίμων που διέθεσαν όλοι οι 
εν λόγω προμηθευτές.

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης 
της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομά-
δα προμηθευτών ή/και μη επαλήθευσης της έκθεσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο ή υπο-
βολής έκθεσης η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία 
της είναι ανακριβή, το ποσό του προστίμου του άρθρου 
2 επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ όλων των προμηθευτών 
της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμ-
μετέχουν στην ομάδα.
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Άρθρο 5
Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Τα πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα-
τόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τα πρόστιμα του άρθρου 2 εισπράττονται από τις 
ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην αντίστοι-
χη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμεί-
ου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο 
Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
σύμφωνα με την διαδικασία της αριθμ. 4503/23.11.2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξι-
νόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και 
λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 2 εδαφ. β’ του ν. 3889/2010 “Χρηματοδότηση Πε-
ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρω-
ση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 182 Α’)» 
(ΦΕΚ 3184 Β’).

Άρθρο 6
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρ-
θρου 2 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της 
απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου 
αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε 
περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
της ένστασης.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απο-
φασίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή 
ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερο-
μηνία υποβολής της ένστασης, κατόπιν εισήγησης της 
Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

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

2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 296/177554. (2)
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-

γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 

γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζη-

μιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017. 

 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, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(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 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

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

η) Της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρα-
τικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

2. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» (Β’ 2168).

3. 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).

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

5. Την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο 
εκατομμυρίων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 
2020 κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 
2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020, σε βάρος 
της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γε-
ωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 110 του προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, που αντιστοιχεί στον αναλυτικό λογαριασμό 
2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
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κτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 
1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ.

6. Την αριθμ. 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000€ σε βάρος της 
πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 23108030041 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά 
νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1.029-201-0000000 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:6ΧΣΥΗ-ΦΧ1).

7. Το αριθμ. 12772/03.10.2018 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.)-Ν.Π.Ι.Δ.

8. Το αριθμ. 132/04.05.2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ - Υπ. 
Οικονομικών.

9. Την αριθμ. 509/144744/23.10.2018 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρ-
θρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.000.000€ σε βάρος 
της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 
«οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά 
νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 

για την υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομι-
κών ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώ-
θηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017», η οποία αναλύ-
εται σε 1.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019, 800.000€ 
για το οικονομικό έτος 2020 και 200.000€ για το οικονομικό 
έτος 2021 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προ-
καλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για κάθε οικονομι-
κό έτος 2019, 2020 και 2021 για την κάλυψη των ετήσιων 
αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι 
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και 
ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβα-
νομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από 
απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λήψη των μέτρων και αναθέτουμε στον 
ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των γεωργών και κτη-
νοτρόφων της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές 
τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά 
το έτος 2017. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει 
καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων 
και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 
στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται 
η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.

Άρθρο 1

Πυρκαγιές έτους 2017

Α. Πίνακας επιλέξιμων πυρκαγιών

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (Δ.Δ.) ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΑΜΜΕΝΗ 

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αιτωλοακαρνανίας
Δ. Αγρινίου (ΔΕ 

Παρακαμπυλίων - ΤΚ 
Αμπελίων)

8/8/2017 924
αριθμ. 14184/19.01.2018 

έγγραφο Δασαρχείου 
Αγρινίου

Αρκαδίας

Δ. Μεγαλόπολης 
(ΤΚ Αναβρυτού, 

Βουτσαρά, Σουλαρίου, 
Ανεμοδουρίου, Γραικού)

11/9/2107 2.000
από 11.09.2017 απόσπασμα 
βιβλίου συμβάντων της ΠΥ 

Μεγαλόπολης

Άρτας

Δ. Ν. Σκουφά (ΤΚ Πέτα) 4/8/2017 590

αριθμ. 4834 
Φ. 702.15/25.09.2017 

έγγραφο Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Ηπείρου

Δ. Αρταίων (ΤΚ Ψαθοτόπι)

13/8/2017 530

αριθμ. 4834 
Φ. 702.15/25.09.2017 

έγγραφο Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Ηπείρου

Δ. Ν. Σκουφά (ΤΚ Αγ. Πα-
ρασκευή)

Αττικής 
(Ανατολικής)

Δ. Ωρωπού (ΔΚ Καλάμου) 
και Δ. Μαραθώνα 

(ΔΚ Καπανδριτίου, ΤΚ 
Βαρνάβα)

13-16/08/2017 29.550
αριθμ. 3727/3.10.2017 
έγγραφο Δασαρχείου 

Καπανδριτίου

Περιφέρεια 
Αττικής - 

Π.Ε. Νήσων

Δ. Κυθήρων (ΤΚ 
Μυρτιδίων, Αρωνιάδικων, 
Μυλοποτάμου, Φρατσίων, 

Καρβουνάδων)

4/8/2017 25.000
αριθμ. 2290 Φ. 706.6/
29.09.2017 βεβαίωση 
πυρκαγιάς ΠΥ Γυθείου
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Αχαΐας

Δ. Δυτ. Αχαΐας (ΤΚ Άνω 
Αχαΐα, Άρλα, Ελαιοχώρι, 
Πετροχώρι, Σαντομέρι, 
Φώσταινα, Χαραυγή)

11/9/2017 18.244

αριθμ. 57 
Φ. 808.9/13.02.2018

βεβαίωση ΠΥ ΒΙ. ΠΕ. Πα-
τρών

Κυκλάδων Νήσος Νάξος - ΔΕ Δρυμα-
λίας (ΤΚ Σκαδού) 2-3/09/2017 330

αριθμ. 6856 Φ 
706/22.09.2017 αντίγραφο 

βιβλίου συμβάντων της 
2.09.2017 της ΠΥ Ερμού-

πολης

Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Βασιλικό) 7/7/2017 350
αριθμ. 2901 

Φ. 706.6/4.08.2017 βεβαίω-
ση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Ορθο-
νιές) 11/7/2017 2.200

αριθμ. 549 
Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Ρομίρι, 
Λαγώποδο) 23/7/2017 300

αριθμ. 2902 
Φ. 706.6/4.08.2017 βεβαίω-

ση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Πηγα-
δάκια) 11-13/8/2017 2.000

αριθμ. 549 
Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Άνω Βό-
λιμες) 12-14/8/2017 800

αριθμ. 549 
Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Κοιλιώ-
μενο) 12-14/8/2017 8.000

αριθμ. 549 
Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Αναφω-
νήτρια) 26/8/2017 15.000

αριθμ. 549 
Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Αγαλάς) 27/8/2017 8.000
αριθμ. 549 

Φ. 706.6/13.02.2018
βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Μαριές) 26-27/8/2017 15.000
αριθμ. 549 

Φ. 706.6/13.02.2018
βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

Ηλείας

Δ. Ήλιδος (ΤΚ Γεράκι, 
Δαφνιώτισσα, Κρυόνερο, 

Περιστέρι)
14-15/8/2017 4.000

αριθμ. 2531 
Φ. 706.11/4.09.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αμαλιάδας

Δ. Ζαχάρως (ΤΚ Αρήνη, 
Μινθή, Ρόδινα) 20/8/2017 1.290

αριθμ. 33465/14.02.2018
βεβαίωση Δασαρχείου Ολυ-

μπίας

Κεφαλονιάς

Δ. Κεφαλονιάς (Κ Πάστρα) 2/7/2017 400
από 2.07.2017 απόσπασμα 

βιβλίου συμβάντων ΠΚ 
Σάμης

Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Βλαχά-
τα, Καραβάδος, Λουρδά-

τα, Μουσάτα)
16 -17/8/2017 800

αριθμ. 3509 
Φ. 706.6/12.09.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αργοστολίου

Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Χαβδά-
τα) 10/9/2017 1.800

αριθμ. 3576 
Φ. 706.6/13.10.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αργοστολίου
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Κορινθίας

Δ. Βέλου - Βόχας (ΤΚ Βοχά-
ικο, Μπολάτι) 13/7/2017 1.200

αριθμ. 2284 
Φ. 706.8/26.07.2017 βεβαί-
ωση ΔΙ. Π. Υ. Ν. Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (ΤΚ Γαλατάκι) 21/8/2017 3.750
αριθμ. 3288 

Φ. 706.8/15.09.2017 βεβαί-
ωση ΔΙ. Π.Υ. Ν. Κορινθίας

Δ. Νεμέας (ΤΚ Κούτσι, 
Νεμέα, Αρχ. Κλέωνες, Αρχ. 

Νεμέα)
20/9/2017 2.800

αριθμ. 2955 Φ. 706.8/
11.10.2017 βεβαίωση 

ΔΙ.Π.Υ. Ν. Κορινθίας

Λακωνίας

Δ. ευρώτα (ΔΕ Κροκέων - 
ΤΚ Στεφανίας) 9/5/2017 500

αριθμ. 195 
Φ. 706.6/26.01.2018

βεβαίωση ΠΥ Γυθείου

Δ. Αν. Μάνης (ΔΕ Αν. 
Μάνης - ΔΚ Πυρρίχου, 

Κοτρώνα, Δρυμού και ΔΕ 
Γυθείου - ΔΚ Σκουταρίου)

1-2/07/2017 25.000
αριθμ. 124 

Φ. 704.1/25.01.2018
βεβαίωση ΠΥ Αρεόπολης

Λασιθίου
Δ. Ιεράπετρας (ΔΕ 
Ιεράπετρας - ΔΔ 

Ανατολής)
8/7/2017 770

από 8.07.2017 απόσπασμα 
βιβλίου συμβάντων ΠΥ 

Ιεράπετρας

Λέσβου - Λήμνου
Νήσος Λέσβου (ΔΕ Γέρας - 

ΤΚ Σκοπέλου και ΔΕ 
Πλωμαρίου - ΤΚ Πλαγιάς)

3/8/2017 1.500
από 3.08.2017 απόσπασμα 

βιβλίου συμβάντων ΠΥ 
Λέσβου

Σερρών

Δ. Σιντικής (ΔΕ Πετριτσίου 
και Σιδηροκάστρου - ΤΚ 

Νέου Πετριτσίου και 
Σιδηροκάστρου)

22/9/2017 605

αριθμ. 5665 
Φ. 704.10/31.10.2017 

και αριθμ. 5823 
Φ. 704.10/31.10.2017 

βεβαιώσεις ΠΥ Σερρών

Χαλκιδικής
Δ. Κασσάνδρας (ΤΚ 

Κασσανδρινού - περιοχή 
Καλύβα, ΤΚ Καλάνδρας)

22/9/2017 1.200
αριθμ. 4034 

Φ. 706.8/10.10.2017 
βεβαίωση ΠΥ Πολυγύρου

Β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4562 Β’), θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Ει-
σοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016), της αντίστοιχης κατάστασης 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) έτους ζημιάς - αν υπάρχει - και του αντίστοιχου Εκκα-
θαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοινής 
υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμε-
τάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) 
φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το 2016), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος 
με οικονομικά αποτελέσματα.

Γ. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 31.08.2021 και η συνολική καταβολή 
των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2021.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφό-
μενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων και της παρούσας απόφασης.

Επιπρόσθετα, για τους επαγγελματίες αγρότες, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύ-
εται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί 
με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 
70.000,00 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική κατα-
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βληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης 
μικρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε 
εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ  
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*02058813112180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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