
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 481
30 Μαρτίου 2015

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1759/35577
Κ αθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης 

των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων 
Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 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 προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Των άρθρων 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
(EE L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαι−
ολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, 
σ. 55).

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της 
Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμμα−
τα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95).

5. Το Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) « Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών».

7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄20).

8. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).

9. Την υπ’ αριθμ. 218/7541/21.01.2015 απόφαση (ΑΔΑ 
Ω14ΨΒ−3ΧΧ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ6/27.01.2015 (Β΄ 204) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ59/20.02.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β΄ 256).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ103/02.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημη−
τρίου» (Β΄ 309).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/87307/ΔΠΓΚ/16.12.2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ−
ΜΑ8) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2015−2018 
ποσού ύψους μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2015, μέχρι 
2.000.000€ για το έτος 2016, μέχρι 2.000.000€ για το 
έτος 2017 και μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2018 για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώ−
σεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που εκτελούνται 
από 1η Απριλίου 2015 έως 31η Μαρτίου του 2018, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 5423 του Ειδικού Φορέα 
29−110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Την υπ’ αριθμ. 18/143/09−01−2015 (ΑΔΑ ΩΞ2ΧΒ−10Ξ) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 1.000.000€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

5913



5914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ειδικός Φορέας 29−110, ΚΑΕ 5423 οικονομικού έτους 2015, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2772/08−01−2015 στο Βι−
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσί−
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 
6.000.000€ ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423/Ειδικός Φορέας 29−110 
και η οποία κατανέμεται ως εξής: α) για το έτος 2015 
ποσό ύψους μέχρι 1.000.000€, β) για το έτος 2016 ποσό 
ύψους μέχρι 2.000.000€, γ) για το έτος 2017 ποσό ύψους 
μέχρι 2.000.000€ και δ) για το έτος 2018 ποσό ύψους 
μέχρι 1.000.000€. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η 
αριθ. 2/87307/ΔΠΓΚ/16.12.2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ−ΜΑ8) έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης. 

16. Την από 16.03.2015 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 
περιπτ. ε΄ του Ν. 4270/2014 της Γενικής Δ/νσης Οικ/κων 
Υπηρεσιών του Υπ. Π.Α.Π.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμ−
μάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φο−
ρέων (Ο.Ε.Φ.) τα οποία εγκρίνονται δυνάμει των Καν. 
1308/2013, 611/2014 και 615/2014, καθώς και των διατάξεων 
της αριθ. 218/7541/21.01.2015 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή 
του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 29 παρ. 3 του Καν. 
1308/2013.

Άρθρο 2
Εθνική χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

εργασίας των Ο.Ε.Φ.

1. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσοστό 50% 
του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του Καν. 1308/2013.

2. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσό ύψους:
α) μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2015,
β) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2016,
γ) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2017 και 
δ) μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2018, 
για τα προγράμματα εργασίας που εκτελούνται από 

1η Απριλίου 2015 έως 31η Μαρτίου του 2018. 
3. Η έγκριση των πιστώσεων για κάθε έτος εφαρμο−

γής της παρούσας πραγματοποιείται με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον υπάρχουν οι 
απαραίτητες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη της εθνικής 
συμμετοχής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ  
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