
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφί-
μων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 
ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει και τροποποίηση της 
απόφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ 597/Β΄).

2 Τροποποίηση της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομι-
κών Ενισχύσεων» Β΄ 4562/30.12.2016).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 99 / 2017 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 

ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει και τροποποίηση της 

απόφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ 597/Β΄). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/003/000/2514/30.06.2017 

έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/ 1929 
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου
του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα-
σιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α΄ 391).

4. Των άρθρων 122 και 89 του π.δ. 284/1988 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 από-
φαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Πε-
ριορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β΄ 517).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

7. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 
2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

9. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (/Α΄ 98).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 99/2017 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2017, και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδι-

κα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 
ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει, ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «επεξερ-
γασία -».

2. Η πρώτη και η τρίτη παύλα της παραγράφου 1 κα-
ταργούνται.

3. Στην παράγραφο 6 διαγράφεται η φράση «εκτός από 
τις περιπτώσεις των προσθέτων τροφίμων και υλικών και 
αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, για 
τα οποία ισχύουν οι προθεσμίες και γενικά προϋποθέσεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 
5 του άρθρου 21 αντιστοίχως, του παρόντα Κώδικα».

4. Μετά το τέλος της παραγράφου 7, προστίθενται 
παράγραφοι 8 έως 13, ως εξής:

«8. Απαιτείται έγκριση για διάθεση στην αγορά σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική, 
κατά περίπτωση, ενωσιακή νομοθεσία, σε κάθε περίπτω-
ση που για την παρασκευή - επεξεργασία - συσκευασία 
τροφίμων χρησιμοποιούνται:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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- Πρόσθετα τροφίμων, κατά την έννοια του άρθρου 3 
του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008, που δεν περιλαμβάνο-
νται στον ενωσιακό κατάλογο (Παράρτημα ΙΙ) του κανο-
νισμού (ΕΚ) 1333/2008 ή πρόσθετα για τα οποία ζητείται 
η αλλαγή των όρων χρήσης,

- Ένζυμα τροφίμων, κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1332/2008, που δεν περιλαμβάνονται 
στον ενωσιακό κατάλογο ενζύμων του κανονισμού (ΕΚ) 
1332/2208.

- Αρωματικές ύλες και πρώτες ύλες, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008, που δεν πε-
ριλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο (Παράρτημα Ι)
του κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008.

- Ουσίες προς χρήση στην παραγωγή υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα ή που ενσωματώνονται σε αυτά (συμπερι-
λαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμέ-
νων), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους 
επιτρεπόμενων ουσιών των ειδικών ενωσιακών μέτρων, 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004.

- Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και προέρχονται από 
διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών οι οποίες δεν έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 282/2008.

- Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) για χρή-
ση σε τρόφιμα, τρόφιμα που συνίστανται από, περιέχουν 
ή παράγονται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά που πα-
ράγονται από ΓΤΟ, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
1829/2003, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γενετικώς Τροποποιημένων 
Τροφίμων και Ζωοτροφών.

- Μετά την 1/1/2018, νέα τρόφιμα, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 «σχετικά με 
τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 258/1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1852/2001 
της Επιτροπής», που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσι-
ακό κατάλογο των εγκεκριμένων νέων τροφίμων που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

9. Οι διαδικασίες έγκρισης, οι προθεσμίες και οι πε-
ριορισμοί που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των 
προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων τροφίμων και των 
αρωματικών υλών και πρώτων υλών είναι αυτές που 
περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1331/2008, καθώς 
και στους κανονισμούς (ΕΚ) 1333/2008, 1332/2008 και 
1334/2008 ως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα.

10. Η διαδικασία έγκρισης για τις ουσίες προς χρήση 
στην παραγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζο-
νται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή που ενσωματώ-
νονται σε αυτά (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρη-
σιμοποιούνται για την παραγωγή ενεργών και νοημόνων 
υλικών και αντικειμένων), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 
στους καταλόγους επιτρεπόμενων ουσιών των ειδικών 
ενωσιακών μέτρων, είναι αυτή που περιγράφεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004. Η διαδικασία ξεκινάει με την 
κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας για νέα ουσία στην 

αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. 
Ισχύουν οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που περιγρά-
φονται στον κανονισμό 1935/2004, ως ισχύει.

11. Η διαδικασία έγκρισης για τις διεργασίες ανακύ-
κλωσης πλαστικών από τις οποίες παράγονται πλαστικά 
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα είναι αυτή που περιγράφεται στους 
κανονισμούς (ΕΚ) 282/2008 και 1935/2004. Η διαδικασία 
ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας για 
τη διεργασία ανακύκλωσης πλαστικών στην αρμόδια 
Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Ισχύουν 
οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται 
στον κανονισμό 1935/2004, ως ισχύει.

12. Η διαδικασία έγκρισης, οι προθεσμίες και οι περι-
ορισμοί που εφαρμόζονται στην περίπτωση των γενετι-
κώς τροποποιημένων οργανισμών για χρήση σε τρόφιμα 
και των τροφίμων που συνίστανται από, περιέχουν ή πα-
ράγονται από ΓΤΟ είναι αυτοί που περιγράφονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1829/2003, ως ισχύει.

13. Από 1/1/2018, οι διαδικασίες έγκρισης για τα Νέα 
Τρόφιμα είναι αυτές που περιγράφονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/2283. Ισχύουν οι προθεσμίες και οι περιορι-
σμοί που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ)2015/2283. 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης και εφόσον 
οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επαληθεύσουν κατά 
πόσο το τρόφιμο που σκοπεύουν να διαθέσουν στη αγο-
ρά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2283, κατατίθεται ερώτημα σχετικά με τον προσ-
διορισμό του καθεστώτος του νέου τρόφιμου στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., το 
οποίο εξετάζεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 του εν 
λόγω κανονισμού και τα σχετικά εκτελεστικά μέτρα.».

Η απόφαση ΑΧΣ 366/97 (597/Β’) τροποποιείται ως 
εξής:

Στην παράγραφο Γ,
Α. διαγράφεται η λέξη «επεξεργασία -» στην παράγρα-

φο 1 του άρθρου 5.
Β. καταργούνται η πρώτη και η τρίτη παύλα της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 5.
Γ. διαγράφεται η φράση «εκτός από τις περιπτώσεις 

των προσθέτων τροφίμων και υλικών και αντικειμένων 
που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, για τα οποία 
ισχύουν οι προθεσμίες και γενικά προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 5 
του άρθρου 21 αντιστοίχως, του παρόντα Κώδικα» στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 5.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 1, τέταρτη 
παύλα) εφαρμόζονται έως την 31/12/2017.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη

Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, Β. Κωσταντίνου,
Η. Κουλαδούρος, Ε. Δαφτσής, Ε. Μπαρμπούνης,
Γ. Καφήρα

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 414/128412 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομι-

κών Ενισχύσεων» Β΄ 4562/30.12.2016). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί πα-

ροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν»
(Α΄ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων 
εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτι-
κήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 3
του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ-
φωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

δ) Του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 3877/2010 «Σύστημα 
προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριό-
τητας» (Α΄ 160).

ε) Των άρθρων 20, 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), όπως έχουν τροποποιηθεί 
ισχύουν.

στ) 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).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, 

για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες 
κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 
24.9.2015, σ. 1).

β) Αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύ-
σεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερι-
κή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ L 193, 1.7.2014, σ. 1).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (Α΄ 208).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(Β΄ 2168/9.10.2015).

7. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των 
κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα - αριθμός ενίσχυσης 
SA.45002 (2016/N) - «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων».

8. Τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και 
στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE C 204, 1.7.2014, σ. 1).

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135/3.9.2015 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

10. Το από 7.1.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Tην αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο 
εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000 €) για τα έτη 2019 και 
2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές 
ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 
110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 
ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 
2020 (ΑΔΑ:Ψ434Η-Δ4Ρ).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 346/114103/30.10.2017 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
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προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» οικο-
νομικών ετών 2019 και 2020 συνολικού ύψους τριάντα 
δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000 €) για την καταβο-
λή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών 
στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής 
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προ-
καλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, 
η οποία κατανέμεται ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το 
έτος 2019, και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020», απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 619/146296/29.12.2016
απόφασης (Β΄4562/30.12.2016)

1. Το σημείο 11 του προοιμίου της αριθμ. 619/ 
146296/29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Την αριθμ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30.11.2016 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τέσσερα εκα-
τομμύρια (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύ-
σεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το 
έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 (ΑΔΑ 
ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ) και την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000 €) για τα 
έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ει-
δικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ έτος ως εξής: 
16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ 
για το έτος 2020 (ΑΔΑ:Ψ434Η-Δ4Ρ).».

2. Το σημείο 13 του προοιμίου της αριθμ. 619/146296/ 
29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 «Οικο-
νομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» οικονομικών 
ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 συνολικού ύψους εξήντα 
έξι εκατομμυρίων ευρώ (66.000.000 €) για την καταβολή 
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προκειμένου να ενι-
σχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών 
στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής 
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προ-
καλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, 
η οποία κατανέμεται ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το 
έτος 2017, 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018, 16.000.000 
ευρώ για το έτος 2019, 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 34 του διατακτικού της αριθμ. 
619/146296/29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2020».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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