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ΑΠΟΦΑΖ 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο: 
     α)  Τνπ Ν.Γ. 131/74 (ΦΔΚ Α΄ 320) «Πεξί παξνρήο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηε γεσξγηθή, δαζηθή, 

θηελνηξνθηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1409/83 (ΦΔΚ Α΄ 199). 
β)  Τεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2065/92  «Αλακφξθσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 113). 
γ)  Τνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α΄ 137), φπσο 
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/92 ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επηκειεηεξίσλ, ηξνπνπνίεζε 
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 
εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄ 154) πνπ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2469/1997 «Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 38). 

      δ) Τνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ 
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98). 

      ε) Τν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε Υπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 145). 
2.  Τελ ΠΟΛ. 1274/13 «Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 12 λ. 4174/2013» (ΦΔΚ Β΄3398), φπσο  

ηζρχεη. 
3. Τελ 2/2428/0026/13-1-2015 (ΦΔΚ Β΄40) απφθαζε Υπ. Οηθνλνκηθψλ «Οξηζκφο πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, σο ππνιφγσλ Φξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο (Φ.Δ.Π.)». 
4. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ( L 352) (εθεμήο «Καλνληζκφο De Minimis»). 

5. Τν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ» κε ην νπνίν ε 
Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φ.Π. κεηαθέξεηαη ζην Υπνπξγείν 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. (ΦΔΚ Α΄ 221). 

6. Τν Π.Γ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α΄ 
210). 

7. Τελ Υ198/17-11-2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή 
Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Σσθξάηε Φάκειινπ» (ΦΔΚ Β΄ 3722), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ Υ72/21-9-2018 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ Β΄4201). 

8. Τελ αξηζ. 174551/1785/3-10-2018 ΚΥΑ «Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ξεηηλεξγαηψλ» γηα ηελ παξαγσγή 
ξεηίλεο 2017 (ΦΔΚ 4483Β΄) ησλ Υπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Καζνξίδνπκε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο ξεηηλεξγάηεο 
ησλ Ν. Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, Βνησηίαο, Φαιθηδηθήο, Ηιείαο, Αραΐαο, Λέζβνπ, Φζηψηηδαο, Αξγνιίδαο, 
Μαγλεζίαο θαη Αηηηθήο, νη νπνίνη αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε θαη θαζάξηζαλ ηνλ ππφξνθν ησλ 
ππξφπιεθησλ δαζψλ, ζε πνζνζηφ 20% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 174551/1785/3-10-2018 ΚΥΑ (ΦΔΚ 4483Β΄).  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Όπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηεο 174551/1785/3-10-2018 ΚΥΑ (ΦΔΚ 4483Β΄). 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Η δαπάλε γηα πιεξσκή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 174551/1785/3-10-2018 
ΚΥΑ (ΦΔΚ 4483Β΄).  ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Φ31–130 Κ.Α.Δ. 2111, έηνπο 2018, κέζα ζηα φξηα ηεο παξαπάλσ 
απφθαζεο.  

Η πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο ζε βάξνο πξντφληνο 
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΦΔΠ), ην νπνίν ζα εθδνζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζην φλνκα 
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο, κε ππφινγν Β΄ κφληκν ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Γαζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο, πνπ ζα νξηζηεί απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ.  

Όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ελψζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο ή 
κεκνλσκέλνπο ξεηηλεξγάηεο ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο δαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ. Οη αξκφδηεο δαζηθέο αξρέο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ζπληάζζνπλ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ ζε ηξία αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 
δχν απνζηέιινληαη ζην νηθείν θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο, ην νπνίν νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηε 
ζπλέρεηα ην έλα αληίγξαθν, ζεσξεκέλν απφ ηελ ηξάπεδα.  

Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ζα περηέτοσλ σποτρεωηηθά ηα παραθάηω ζηοητεία αλά 
δηθαηούτο: φλνκα, επψλπκν, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Γ.Ο.Υ, παξαρζείζα ξεηίλε θαηά ην 
2017, έθηαζε πνπ ξεηηλεχζεθε θαη πνζνζηφ ππνξφθνπ πνπ θαζαξίζηεθε, ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο, 
αλάιπζε θξαηήζεσλ, ακνηβή ηεο Τξάπεδαο θαη ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ. Οη θαηαζηάζεηο ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (ή αληίζηνηρα βεβαηψζεηο 
νθεηιήο), πξνθεηκέλνπ λα πηζησζνχλ νη ινγαξηαζκνί ησλ δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα 
ηνπ α.1 ηεο ΠΟΛ 1274/2013. Οη παξαπάλσ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο απνζηέιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθφ 
αξρείν excel, ζηε Γηεχζπλζε πιεξνθνξηθήο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο, ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε: MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr" . 

Καηά ηολ έιεγτο ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ νη παξαπάλσ αξκφδηεο δαζηθέο αξρέο ζα ιακβάλνπλ ππφςε 
φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ De Minimis, λέα ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ρνξεγείηαη ζηνλ εθάζηνηε 
δηθαηνχρν κφλνλ κεηά ηελ εμαθξίβσζε φηη ε ελίζρπζε απηή δελ απμάλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ δηθαηνχρν γηα ηξία ζπλαπηά έηε (ηξέρνλ έηνο 
θαη ηα δπν πξνεγνχκελα) ζε επίπεδν πνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ησλ 200.000 € (δηαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ επξψ). 

Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπν δαζηθέο αξρέο πνπ δηεμάγνπλ ηνλ 
έιεγρν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ, επί 10 οηθολοκηθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο 
ηειεπηαίαο κεκνλσκέλεο ελίζρπζεο ζε δηθαηνχρν, δπλάκεη ηεο αξ.πξση. 174551/1785/3-10-2018 ΚΥΑ 
(ΦΔΚ 4483Β΄). 

Η απφδνζε ινγαξηαζκψλ απφ ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο γηα ην ΦΔΠ πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκά ηεο, ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 31532/5-12-1996 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Τξνθίκσλ.  

Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή ελφο πξσηφηππνπ πξαθηηθνχ ηεο εθάζηεο Δπηηξνπήο ηεο 
παξαπάλσ εγθπθιίνπ ππνρξεσηηθά ζηελ ππεξεζία καο ζην φλνκα ηνπ ππνιφγνπ Β΄ ηνπ ΦΔΠ. Σην 
πξαθηηθφ επηζπλάπηεηαη ε αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ, ζεσξεκέλε απφ ην νηθείν 
θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο. 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 174551/1785/3-10-2018 
ΚΥΑ (ΦΔΚ 4483Β΄), ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ έηνπο 2017 
απφ ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ηέινο, ε απνζηνιή ζηελ ππεξεζία καο ππεξεζηαθνχ εγγξάθνπ 
κε ηο ζσλοιηθό ποζό ελίζτσζες αλά σπερεζία (θαη αλά θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο, φπνπ 
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απαηηείηαη) ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ππνρξεσηηθά έσο ηηο 30 Οθηωβρίοσ 2018, πξνθεηκέλνπ 
λα εθδνζεί ην ΦΔΠ ζην φλνκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο. Τα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (ή 
βεβαίσζεο νθεηιήο) πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηελ παξαθάησ θάζε, θαηά ηελ ζχληαμε 
ησλ αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο. 

Οη αλαισηηθές θαηαζηάζεης πιερωκής ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο (ή βεβαίσζεο νθεηιήο) ζα έρνπλ απνζηαιεί ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο 
έως 19 Νοεκβρίοσ. Οκνίσο θαη ηο ειεθηροληθό αρτείο, ζηελ παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.  

Τν χςνο ησλ εληζρχζεσλ, ε ζπλνιηθή πίζησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 174551/1785/3-10-2018 ΚΥΑ (ΦΔΚ 
4483Β΄).  

Η παξαπάλσ ελίζρπζε, επεηδή αθνξά θαζαξά εζληθέο δαπάλεο ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ & ΟΓΑ 
3,6% ην νπνίν απνδίδεηαη ζην Γεκφζην. Η ακνηβή ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,25% 
επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ πιεξσκψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη βαξχλεη ηνπο δηθαηνχρνπο. 
Δπί ηνπ πνζνχ ηεο ακνηβήο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο νθείινληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. Τπρφλ 
αδηάζεην ππφινηπν ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 

 

 

                                       ΩΚΡΑΣΖ ΦΑΜΔΛΛΟ 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γ/λζεης Γαζώλ Νοκώλ:  
Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, Βνησηίαο, Φαιθηδηθήο, Μαγλεζίαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο & Γπηηθήο Αηηηθήο, 
Φζηψηηδαο, Ηιείαο, Αραΐαο, Λέζβνπ, Αξγνιίδνο.                                                                
 
2. Γαζαρτεία: 
Καζζάλδξαο, Πνιπγχξνπ, Σθνπέινπ, Αηαιάληεο, Λίκλεο, Φαιθίδαο, Ιζηηαίαο, Αιηβεξίνπ, Θεβψλ, 
Πεληέιεο, Πάξλεζαο, Λαπξίνπ, Καπαλδξηηίνπ, Αηγάιεσ, Μεγάξσλ, Οιπκπίαο, Ακαιηάδαο, Παηξψλ, 
Αηγίνπ, Κνξηλζίαο, Ξπινθάζηξνπ θαη Πχξγνπ.  
 
3. Σράπεδα Πεηραηώς 
   Αγροηηθός Σοκέας 
   Αλάπηπμε Δξγαζηψλ Αγξνηηθνχ Τνκέα 
   Λ. Αιεμάλδξαο 170 

11521 - Αζήλα 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γ. Σηαζάθε. 
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Σ. Φάκειινπ. 
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Φ. Μπαξηηάθε 
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γ. Βαθάιε. 
4. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 
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