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Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

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).
2.

Της παρ.3 των άρθρων 66 και 77, του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/(ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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 (L 78/20.3.2013/σ. 41).
4.

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 (L 63/4.3.2014/σ. 1).
5.

Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής, της 20ής

Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

ΑΔΑ: ΨΚΔ34653ΠΓ-1ΛΘ
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63/4.3.2014/σ. 53).
6.

Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7.
8.

Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
Του άρθρου 15 της αριθ. 321815/29.08.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

και Οικονομικών, Γεωργ. Αλογοσκούφη, Ανάπτυξης, Δημ Σιούφα, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Ευαγγ. Μπασιάκου, Δημοσίας Τάξης, Βύρωνα Πολύδωρα, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Μαν. Κεφαλογιάννη, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής , Αριστοτέλη Παυλίδη. (Β΄ 1773).
9.

Την αριθμ. Y29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/09-10-2015)
10.

Το «Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον

Κανονισμό (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα
και με την τελευταία τροποποίηση που υποβλήθηκε στις 30/9/2015 και εγκρίθηκε από την
Ε.Ε. με το Ares (2015)5954578-18/12/2015 και όπως εγκρίθηκε με τις αριθ. E (2006)
6889/22/XII/2006 «για την έγκριση του προγράμματος υποστήριξης που υποβλήθηκε από
την Ελλάδα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου που
καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου», E
(2009) 2880/21.4.2009 «σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του γενικού
προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου»
και Ε (2010) 9189/20.12.2010 «σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του γενικού
προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 του Συμβουλίου»
αποφάσεις της Επιτροπής, καθώς και με το Ares (2013) 3763070/19.12.2013 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
11.

Της αριθ. 93/30125/09-03-2016 εισήγησης βάσει της περιπτ. ε’, παρ. 5, του άρθρου

24, του ν. 4270/2014 επί του προτεινόμενου σχεδίου ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δαπάνης για
το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους. κατά το έτος 2016» της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
12.

Της αριθ. 97/20535/17-03-2016 εισήγηση της Δ/νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και

Διαχείρισης Παραβάσεων, Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
13.

Την αριθ. 102/3809/27-01-2016 απόφασης της Δ/νσης Προϋπολογισμού &

Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση 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 Π.Α.Π.&Ε. (ΥΠΑΑΤ), Ειδικός φορέας 110. - Κ.Α.Ε
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5423 - οικ. έτους 2016 για την “υλοποίηση του προγράμματος ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, για το 2016”.
14.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ
(1.050.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2016, η οποία θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό
Εξόδου (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 2016, 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 των εφοδιασμών, που
ορίζονται στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. 321815/29-082007 (Β΄ 1773), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ύψους 15.000ευρώ για την
πληρωμή ΦΠΑ για τη διενέργεια διαγωνισμού πρόσληψης Συμβούλου, για τη
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του Προγράμματος ΜΝΑ 2016.
β. Δαπάνη ύψους 547.000,00 € (πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
ευρώ), που αφορά την εθνική συμμετοχή για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
μέσω του Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους της Ε.Ε., όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 1, παρ. 4, της Υ.Α. με αρ.πρωτ. 1876/38970 (ΦΕΚ Β΄ 542/6-42015).
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 Κ.Υ.Α. 321815/29.08.2007.
2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση του εδ.α’ της παρ. 1
(συνολικού ύψους 1.050.000€)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
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υποχρεωτικούς, από τη ισχύουσα νομοθεσία, επιτόπιους ελέγχους για το Πρόγραμμα
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓIΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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