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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. Δ27/Γ.Π 28478/918/(2012) (1)
Καθορισμός αποδοτέας δαπάνης του ΟΓΑ για έξοδα 

διοικήσεως έτους 2009 κατά την εφαρμογή του θε−
σμού των επιδομάτων του άρθρου 63 του Ν. 1892/90 
και του Ν. 2163/93 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα, του άρθρου 1 του Ν. 3454/06 και του 
άρθρου 6 του Ν. 3631/08.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Κωδικός Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 1892/90 «για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α/90), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 και 
3 του Ν. 2163/93 «περί αυξήσεως συντάξεων του ΟΓΑ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α/93) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 39 του Ν. 2459/97 «Κατάργηση φορολογικών 
απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/97) το άρθρο 
11 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), το άρθρο 50 του Ν. 

2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), το άρθρο 1 του Ν. 3454/2006 
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
75/τ. Α΄) και το άρθρο 6 του Ν. 3631/08 «Σύσταση Εθνικού 
Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
6 τ. Α΄/2008).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της αριθ. 
Γ1α/440/7.2.1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθο−
ρισμός λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης των 
επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη μη−
τέρα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 
του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90) η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2008/92 (ΦΕΚ 16/Α΄/92).

5. Τον εγκριθέντα με την 1392/3/06−12−2012 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ Ισολογισμό − Απο−
λογισμό χρήσεως 2009.

6. Το υπ’ αριθ. 58037/10−12−2012 έγγραφο του ΟΓΑ.
7. Το υπ’ αριθ. 5474/06 − 02 − 2013 έγγραφο του ΟΓΑ.
8. Το υπ’ αριθ. Φ. 10034/30773/965/21.01.2013 έγγραφο 

της Δ/νσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση 
του Υπ. Οικονομικών κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 213/2009 τ. Α΄).

10. Το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141 /2012 τ. Α΄).

11. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ.48/9−7−2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα» (Φ.Ε.Κ 2105/2012 τ. Β΄).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20/18−7−2012 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» 
(Φ.Ε.Κ. 2166/2012 τ. Β΄).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσί−
ων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα 
ευρώ και πενήντα λεπτών ( 6.665.459,50 €) ως αποδοτέα 
δαπάνη στον ΟΓΑ για έξοδα διοικήσεως έτους 2009 
κατά την εφαρμογή του θεσμού των επιδομάτων του 
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άρθρου 63 του Ν. 1892/90, του Ν. 2163/93 όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του άρθρου 1 του 
Ν. 3454/06 και του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 24 Απριλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 9475 (2)
Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωρ−
γικών γαιών» του ΠΑΑ 2007−2013, κατά το έτος 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) που προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α/154) και αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α/38).

β. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α/92) «περί 
εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουρ−
γούς Οικονομικών και Γεωργίας».

γ. Το άρθρο 22 παρ. 3 και του άρθρου 99 του 
Ν.2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30−5−1997) 
«Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

ε. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 46/1991 (ΦΕΚ 25/Α), το Π.Δ 352/1991 (ΦΕΚ 124/Α) 
και το Π.Δ 228/2002 (ΦΕΚ 208/Α) και ισχύει.

στ. To άρθρο 30 παρ. 6 και 7 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/
Α΄) «Σύσταση, οργάνωση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουρ−
γείο Γεωργίας με τον τίτλο «Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης» (Ε.Π.Α.Α.)».

ζ. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200 Α΄) «σύ−
σταση ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154 Α΄), το 
άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το αρθ. 29 
παρ. 1−8 του Ν. 3147/03 (ΦΕΚ 135/Α΄/03).

η. Το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 249).

2. Το Ν.Δ. 131/74 άρθρο 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 320/Α/74) «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 (ΦΕΚ 199/Α /83).

3. Τους Καν. (EOK) 797/1985,1609/1989 και 2080/1992 
για τη «θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων 
των μέτρων για τα δάση στον τομέα της γεωργίας».

4. Τις υπ’ αριθμ. Ε (94) 953/27−4−1994 και Ε(94) 
1451/2/3.6.94 αποφάσεις της Ε.Ε για την έγκριση του 
Ελληνικού προγράμματος στα πλαίσια του Καν. 2080/92.

5. Τις κοινές αποφάσεις 74/93, 119/94, 142/94, 165/95, 
190/95 289/1997, 246/96, 300/98, 306/98, 322/98 και 361/99, 

των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας για την εφαρ−
μογή του μέτρου της δάσωσης γεωργικών εκτάσεων 
στα πλαίσια των ανωτέρω κανονισμών.

6. Τις αποφάσεις 29017/23.9.92, 65413/784/19.2.92, 
93839/1.10.93, 66619/1346/3.3.94, 77301/3682/22.6.94, 
60442/934/16.2.94, 80820/4349/20.7.94, 83847/5350/8.9.94, 
93816/6689/17.11.94, 78008/3033/94, 93515/6537/8.12.95, 
65847/1799/13.3.96, 94879/8921/6.12.96, 74780/5480/9.6.97, 
55310/2082/7.4.98 και 79159/5956/19.11.98 για την εφαρ−
μογή του Καν. 2080/92.

7. Τον Καν. (ΕΚ) 1257/99 «για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών».

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους λεπτομερείς 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ−
ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι−
σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 153 της 30/04/2004 σ. 0030 – 0083).

9. Την υπ’ αριθμ. 85871/589/12−2−2001 κοινή απόφαση 
(ΦΕΚ 173/Β/21−2−2001) (αρ. αποφ. 430) των Υπουργών Γε−
ωργίας και Οικονομικών για την Εφαρμογή του Μέτρου 
«Δάσωση γεωργικών εκτάσεων», με την οποία εγκρίθηκε 
η Δημόσια δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου της 
δάσωσης γεωργικών γαιών για την περίοδο 2000–2006, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104173/5767/24−
11−2006 (ΚΥΑ 669, ΦΕΚ 1808/12−12−2006) ΚΥΑ.

10. Τις αποφάσεις 90061/1229/30−3−01, 106109/5511/26−
10−05 για την εφαρμογή του Καν. 1257/99 και 
94879/8921/6.12.96, 74780/5480/9.6.97, 55310/2082/7.4.98 
και 79159/5956/19.11.98 για την εφαρμογή του Καν. 
2080/92.

11. Την αριθμ. Υ1 απόφαση (ΦΕΚ 513/Β/10−3−2004 «Με−
ταβολή τίτλων Υπουργείων κ.λπ.» με την οποία ο τίτλος 
του Υπουργείου Γεωργίας μεταβάλλεται σε «Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12. Την υπ’ αριθμ. 30745/127850/21−01−2013 απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 
με την δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα εκατομμυρίων 
Ευρώ (10.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δα−
πάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ειδικός φορέας 29−110, ΚΑΕ 5323 οικ. έτους 
2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Δάσωση 
γεωργικών γαιών».

13. Την υπ’ αριθμ. 30745/127850/21−1−2013 απόφαση 
Υπουργού βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση 
ποσού 10.000.000 ευρώ για την υλοποίηση του προ−
γράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» για το 2013, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 8013 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

14. Το υπ’ αριθμ. 21707/Α/3−4−2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το οποίο έχει 
προβλεφθεί και υπάρχει σχετική πίστωση ύψους 200.000 
ευρώ για την πραγματοποίηση ελέγχων στα πλαίσια 
ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος της 
πρώτης Δάσωσης Γεωργικών Γαιών.

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/5−11−
2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α/15−4−2010), Π.Δ./28/2010 
(ΦΕΚ 64/τ. Β΄/6−5−2010), Π.Δ./50/2010 (ΦΕΚ 89/τ. Β΄/2010)
και Π.Δ. 96/2010.
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16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/22−11−
2010 − Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10−12−2010) «Ανά−
ληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

17. Την υπ’ αριθμ. 2311/31.5.2010 κοινή υπουργική από−
φαση Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση ενιαίου Δι−
οικητικού Τομέα με τίτλο “Ειδική Γραμματεία Δασών”» 
(ΦΕΚ 855/τ. Β΄/18.6.2010).

18. Το Π.Δ. 85/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

19. Το Π.Δ. 86/21−6−2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών». 

20. Το Π.Δ. 90/5−7−2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012 «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

21. Την υπ’αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα» (ΦΕΚ 
Β/2105).

22. Την υπ’ αριθμ. 2/70207/0020/14−11−2011 απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης».

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβου−
λίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 209 της 11/08/2005 σ. 0001 – 0025).

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Επίσημη Εφημερίδα 
αριθ. L 277 της 21/10/2005 σ. 0001 – 0040).

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής, 
της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών 
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 
243 της 06/09/2006 σ. 0006 – 0019)

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (αριθ. L 368 της 23.12.2006, σ. 
0015 έως 0073).

27. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης 
Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς 
και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, 
της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (L 171 της 
23.6.2006, σ. 0090 έως 0110).

29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής, 
της 21ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλί−
ου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των ορ−
γανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων 
και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (L 
171 της 23.6.2006, σ. 0001 έως 0034), όπως ισχύει.

30. Την υπ’ αριθμ. C (2000) 2733/27−09−2000 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Εγ−
γράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης για 
την Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2000 – 2006 όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
υπ’ αριθμ. C(2003) 3139/22–08–2003, υπ’ αριθμ. C(2005) 
1690/31−05− 2005 και υπ’ αριθμ. C(2006) 3571/01−08−2006 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

31. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της 
Επιτροπής 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, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. 
που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης από−
φασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αριθμ. C(2012) 
3447/23−5−2012 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για τρο−
ποποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2007−2013 και την υπ’ 
αριθμ. 677150/7−6−2012 αποδοχή της Επιτροπής για την 
προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος.

32. Την υπ’ αριθ. 324005/9.9.08 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1886/τ.Β΄/12.9.2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, 
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007− 2013» και την υπ’ αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ 315/
Β/25−2−2011) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της.

33. Την υπ’ αριθ. 8932/22−9−08 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη θέσπιση 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΦΕΚ 
2153Β/08), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11246/10 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του συ−
στήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007−2013» (ΦΕΚ 
14/τ. Β΄/15−1−2010)» και με την 2049/20.4.2011 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1183/Β/9.6.2011).

34. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/
Α΄/18−12−2012) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικο−
νομική ανάπτυξη της χώρας».

35. Το γεγονός ότι:
i. θα πρέπει να συνεχιστούν οι πληρωμές των δικαιού−

χων του μέτρου «δάσωση γεωργικών εκτάσεων» κατά 
το έτος 2012.

ii. σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 
μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, 
εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται πράγματι από 
οργανισμό πληρωμών μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 
31 Δεκεμβρίου 2015.

iii. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Καν.
(ΕΚ) 1320/2006, οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις 
πολυετών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν κατά την 
Γ΄ Προγραμματική Περίοδο σε σχέση με τις πληρωμές 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δε−
κεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για την νέα περίοδο Προγραμματισμού.

iv. κατά την Γ΄ προγραμματική περίοδο, το μέτρο 
της «δάσωσης γεωργικών εκτάσεων» υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του άξονα 4 του Εγγράφου Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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v. από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5323 
του Φ 29/110 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Κ.Α.Ε. 5323 Φ. 31/130 Υπηρεσίες Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α. Εγκρίνουμε, για το έτος 2013, την καταβολή οικονο−
μικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμμα−
τος «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

Οι δικαιούχοι καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρού−
σας και η παρεχόμενη έγκριση αφορά τις νομικές δε−
σμεύσεις που έχουν αναληφθεί, για το εν λόγω μέτρο, 
την περίοδο προγραμματισμού 2000−2006, στα πλαίσια 
του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΠΑΑ).

β. Η καταβολή των κατά τα ανωτέρω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων του προγράμματος «πρώτη δάσωση 
γεωργικών γαιών» περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων 
πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και εισοδηματικής 
απώλειας για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδό−
θηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης 
μέχρι την ημερομηνία 31−12−2006.

γ. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο μέτρο 2.2.1 του 
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007− 2013 
με βάση την ακόλουθη αντιστοίχηση:

Άρθρο 
Καν. 

1257/99

Κ.Α 
βάσει 
Καν. 

817/04

Κατηγορία 
βάση Καν. 

438/01

Άρθρο 
Καν. 

1698/05

ΚΑ 
1698/05

31  − 36 β) 
και 43  2.2.1

Άρθρο 2
Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ενταχθέντες στο 
μέτρο της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών στα πλαί−
σια των κανονισμών 797/1985, 1609/1989, 2080/1992 και 
1257/1999, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις, 
σύμφωνα με τις εκδοθείσες εφαρμοστικές αποφάσεις, 
εφόσον διατηρούν τις δασικές επενδύσεις, σύμφωνα 
με το πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κάθε κανονισμού. 

Άρθρο 3
Πιστώσεις –Τρόπος χρηματοδότησης

α. Η διαδικασία, και ο τρόπος καταβολής των ενισχύ−
σεων και των ελέγχων του μέτρου της δάσωσης στα 
πλαίσια του ΕΠΑΑ 2000−2006 καθορίζονται στην υπ’ 
αριθμ. 85871/589/12−2−2001 κοινή απόφαση (ΚΥΑ 430, ΦΕΚ 
173/Β/21−2−2001) για την Εφαρμογή του Μέτρου¨ «πρώτη 
δάσωση γεωργικών γαιών » όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 104173/5767/24−11−2006 κοινή απόφαση (ΚΥΑ 669, 
ΦΕΚ 1808/12−12−2006) ΚΥΑ, η οποία συνεχίζει να ισχύει. 

β. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2013 ανέρχεται στο 
ύψος των 10.000.000,00 € και αφορά στην κάλυψη νο−
μικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την κα−
ταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα πλαίσια 
του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών 

γ. Στις ανωτέρω δαπάνες συμμετέχει το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με πο−
σοστά κοινοτικής συμμετοχής όπως ορίζονται στον εκά−
στοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

δ. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
ε. Η Δημόσια δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρ−

μογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού Εξόδων του Φ.29/110 του Υπ.Α.Α.&Τ.

στ. Δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής ορίζεται το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η κοινοτική συμμετοχή μεταφέρεται 
στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται 
στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 4
Πιστώσεις για την υποστήριξη 

του μέτρου της δάσωσης

α. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή 
του προγράμματος της πρώτης δάσωσης γεωργικών 
γαιών καλύπτονται αποκλειστικά από τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό Εξόδων.

β. Εγκρίνουμε, για την υποστήριξη του προγράμματος 
και την πραγματοποίηση ελέγχων, την διάθεση πίστω−
σης μέχρι του ποσού των 200.000,00 €, από τον Κ.Α.Ε. 
5323 του Φ. 31/130 «Υπηρεσίες Δασών» του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Η κατανομή του ποσού στις Δασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πραγματοποιηθεί από 
την Δ/νση Οικονομικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών. 

γ. Στους ελέγχους αυτούς, οι οποίοι είναι υποχρεωτι−
κοί, δεν υπάρχει Κοινοτική χρηματοδότηση.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

α. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

β. Θέματα που αφορούν τη διαχείριση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και την 
εκτέλεση των προβλεπόμενων ελέγχων, ρυθμίζονται 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 85871/589/12−2−2001 (ΚΥΑ 430/2001) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104173/5767/24−
11−2006 κοινή απόφαση (ΚΥΑ 669, ΦΕΚ 1808/12−12−2006) 
και ισχύει, καθώς και την αριθμ. 90159/372/27−1−2003 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 103/Β/30−1−2003) «Περί Καθορισμού δικαιολογητι−
κών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσε−
ων στα πλαίσια του άρθρου 31 του Καν. (E.K)1257/99 
για την εφαρμογή του μέτρου της πρώτης δάσωσης 
γεωργικών γαιών και τις εκδοθείσες αποφάσεις του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
υλοποίηση του μέτρου» όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 91035/2124/30−4−07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/30−4−2007). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2013
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