
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 270/99305 
   Τροποποίηση της 6266/146471/13-1-2016 Υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 

20.3.2013, σ. 41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, 

σ. 53) σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμμα-

τος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πε-

λάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γε-

ωργικής φυτικής παραγωγής» (ΦΕΚ 21/Β΄/2017). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά 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), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα 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).

2. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41).

β) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 178/2014 
της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 229/2013.

γ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 181/2014 της Επι-
τροπής, της 20ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 53), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
το Ares (2018) 6450976/14.12.2018, έγγραφο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθμ. 242/
14-01-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέ-
κα» (Β΄ 34/17-01-2020).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται δαπάνη για την κάλυψη της εθνι-
κής συμμετοχής για την υλοποίηση του Προγράμ-
ματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους έτους 2019, η οποία έχει εγκριθεί με την 
αριθμ. 819/102983/10-5-2019 κοινή υπουργική απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1803/22-5-2019) και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την 33732/30-3-2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση της ένταξης στο 
ΠΔΕ 2020 του έργου 2019ΣΕΟ8220005 - Εθνική συμμε-
τοχή για το πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών 
Αιγαίου Πελάγους κατά το έτος 2019», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της 6266/146471/30.12.2016 Υπουργι-

κής απόφασης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η 6266/146471/30.12.2016 απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄ 21/13-01-2017) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 
(500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε δεκαεπτά 
χιλιάδες (17.000) ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη έκτα-
ση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δέν-
δρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση 
ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 
(500) ευρώ, ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό 
της ενωσιακής ενίσχυσης για τα προϊόντα της παρ. 1 
ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια 
(700) ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό δι-
ατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης των ανωτέρω 
αμπελώνων ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες 
χιλιάδες (1.400.000) ευρώ».

4. Η παράγραφος 2 β) του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενί-
σχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται 
σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (8.800.000) 
ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνι-
κής χρηματοδότησης, για το έτος ενίσχυσης 2019, σε 
πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε εξακόσια (600) 
ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσια-
κής ενίσχυσης ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα πέντε 
χιλιάδες (395.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλ-
λιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι του-
λάχιστον 0,1 εκτάρια».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια 
(700) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσι-
ακής ενίσχυσης ανέρχεται σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) 
ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση 
ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 
(500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενω-
σιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ 
ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά 
δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 
(500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενω-
σιακής ενίσχυσης για τη στρεμματική ενίσχυση των 
καλλιεργειών εσπεριδοειδών ανέρχεται σε διακόσιες 
πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ευρώ. Η επιδοτούμενη 
καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό διακόσια 
(200) δένδρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη έκταση κάθε 
αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια».

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε έντεκα ευρώ 
και πενήντα λεπτά (11,5 €) ανά κιλό “καθαρής μαστίχας” 
που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγω-
γική κατάσταση, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι 
χιλιάδες (1.120.000) ευρώ».

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πενήντα (50) 
ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσια-
κής ενίσχυσης ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες 
(230.000) ευρώ. Η ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά 
δικαιούχο ορίζεται σε 0,1 εκτάρια».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τις πληρωμές των αιτήσεων 2019 
και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
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