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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4084/56103
Τροποποίηση της αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών» (Β΄
1416 - διόρθωση σφάλματος Β΄ 1525/2006).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του ν. 2147/52 «Περί προλήψεως και
καταστολής των ασθενειών και των εχθρών των φυτών
και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας»
(Α΄155).
β) Των άρθρων 20, 66, 67, και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύουν.
γ) Των άρθρων 2 και 16 του π.δ. 365/2002 «Μέτρα
προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος
μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο
κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών
για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών
92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/
ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 307).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 9 της αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επείγοντος
χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών», (Β΄ 1416 και 1525, διόρθωση σφάλματος).
2. Τον ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέ-
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τρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).
3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 702/2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 26 Ιουνίου 2014 «σχετικά για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΕΕ L193 της 1/7/2014 σελ. 1)
και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 7, 9 12, 13 και 26 αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄ 3903).
7. Τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (CTV)
και τη λήψη επίσημων μέτρων σε φυτά εσπεριδοειδών
στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και Χανίων, Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Άρτας κατά το έτος 2016.
8. Την ανάγκη να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα έτη η
λήψη των εκτάκτων μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για
την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας
CTV από τις εστίες διαπίστωσής του και τον περιορισμό
της διάδοσής του σε άλλες περιοχές.
9. Την από 21/12/2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης
Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
10. Την υπ’ αριθμ. 7728/48786/11.05.2017 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 137.500€ σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ.
29-110, ΚΑΕ 5329 οικονομικού έτους 2017, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 38187 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ: 6ΛΖΦ4653ΠΓ-3ΗΝ).
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11. Την υπ’ αριθμ. 19131/117349/10.11.2017 απόφαση
ολικής ανάκλησης της αριθμ. 7728/48786/11.05.2017
απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους
137.500€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 5329 οικονομικού έτους
2017, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 11105 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ:
Ψ8ΩΨ4653ΠΓ-ΧΗ5), προκειμένου να μεταφερθούν οι
πιστώσεις στον ΚΑΕ 2111 για τη χρηματοδότηση του
προγράμματος από εθνικούς πόρους.
12. Την υπ’ αριθμ. 19579/120418/14.11.2017 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 137.500€ σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ.
29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικού έτους 2017, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 90985 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ: ΩΟΔ24653ΠΓ-6ΥΛ).
13. Την αριθμ. 2/63860/ΔΠΓΚ/27.09.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του
Κ.Α.Ε. 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του Ε.Φ.29-110 του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνολικού ποσού εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ
(137.000€) για το έτος 2018 (ΑΔΑ Ω124Η-5ΕΠ.)
14. Την υπ’ αριθμ. 2/73815/ΔΠΓΚ/25.10.2017 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του
Κ.Α.Ε. 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του Ε.Φ.29-110 του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνολικού ποσού 274.000€ για τα έτη 2019 και 2020, η
οποία αναλύεται σε 137.000€ για κάθε οικονομικό έτος
2019, 2020 (ΑΔΑ 6ΕΖ0Η-ΕΝ9) .
15. Την υπ’ αριθμ. 2798/115251/13.11.2017 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του Ε.Φ.29-110 του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικού ποσού 137.000€ για το έτος 2021 (ΑΔΑ
ΨΛΩ04653ΠΓ-ΕΧΠ.).
16. Το υπ’ αριθμ. 00415 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/22-11-2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών.
17. Την με αριθμ. 457/136562/18.12.2017 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 2111 «Οικο-
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νομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» οικονομικών
ετών 2018 έως και 2021 συνολικού ύψους 610.500€, η
οποία αναλύεται σε 199.500€ για το οικονομικό έτος
2018 και 137.000€ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος
2019 έως και 2021, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης (Β΄ 1416 - διόρθωση σφάλματος
Β΄ 1525/2006)
1. Το άρθρο 6 της αριθμ. 121285/665/2006 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επείγοντος
χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών» (Β΄ 1416 - διόρθωση σφάλματος Β΄ 1525/2006),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6 Κάλυψη δαπανών
1. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου καταβάλλονται
μόνο για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
2. Οι δαπάνες που αφορούν:
α) την εκρίζωση και καταστροφή των φυτών (ως μέτρο
πρόληψης και ελέγχου/εξάλειψης) και στα πλαίσια της
παρούσας απόφασης και
β) τα αναλώσιμα των επισήμων εργαστηρίων για τη
διαπίστωση της παρουσίας του ιού της τριστέτσας των
εσπεριδοειδών (CTV) (ως μέτρο πρόληψης και ελέγχου/
εξάλειψης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης), είναι
επιλέξιμες και βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Οι ενισχύσεις που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες
της εκρίζωσης χορηγούνται σε είδος και καταβάλλονται
στον φορέα υλοποίησης των μέτρων πρόληψης και
ελέγχου/εξάλειψης. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να χορηγούνται απευθείας στον δικαιούχο βάσει της επιστροφής
των πραγματικών δαπανών που αυτός πραγματοποιεί.
Οι ενισχύσεις που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες των
αναλώσιμων χορηγούνται σε είδος και καταβάλλονται
στον φορέα υλοποίησης των μέτρων πρόληψης και εξάλειψης (άρθ. 26 παρ. 11 του Καν. 702/2014).
4. Η ενίσχυση και κάθε άλλη πληρωμή που εισπράττεται από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των
ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων
ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών (άρθ. 26 παρ. 13 Καν. 702/2014).
5. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι δένδρων τα οποία έχουν διαπιστωθεί μολυσμένα ή
ενδεχομένως μολυσμένα από τον ιό της Τριστέτσας των
εσπεριδοειδών, σε ολόκληρη τη Χώρα και έχουν προβεί
στην εκρίζωση και καταστροφή τους σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση.
6. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (20,54 €) ανά εκριζούμενο και καταστρεφόμενο δένδρο.
7. Μετά την εκρίζωση και καταστροφή των δέντρων,
υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού
ελέγχου (ΔΑΟΚ) πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο προ-
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κειμένου να διαπιστωθεί ότι τα μολυσμένα ή ενδεχομένως μολυσμένα δένδρα για τα οποία ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την αίτηση της περ. β΄ της παρ. 8 καταστράφηκαν
και εκριζώθηκαν
8. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους είναι τα εξής:
α) Έγγραφο της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προς τους δικαιούχους με το οποίο προσδιορίζεται
ο αριθμός των μολυσμένων ή ενδεχομένως μολυσμένων
δέντρων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων-που πρέπει να εκριζωθούν και να
καταστραφούν.
β) Αίτηση - δήλωση του δικαιούχου προς τη ΔΑΟΚ, με
την οποία δηλώνει τα εξής:
αα) αν αποτελεί μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο. 2 του Παραρτήματος Ι του
Καν. 702/2014 και τη με αριθμ. 2003/C 118/03 Ανακοίνωση της η οποία αφορά υπόδειγμα δήλωσης σχετικά
με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (ΕΕ C 118 της 20/5/2003 σελ. 5),
ββ) αν αποτελεί προβληματική επιχείρηση, κατά την
έννοια του άρθρου 2 - ορισμός 14-του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014. Οι προβληματικές επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, με
εξαίρεση την περίπτωση ενισχύσεων για δαπάνες εξάλειψης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών υπό τον όρο
ότι η επιχείρηση κατέστη προβληματική λόγω ζημιών
ή φθορών που προκλήθηκαν από το εν λόγω συμβάν
(άρθρο 1 παρ. 6 και άρθρο 26 παρ. 8 του Κανονισμού
(ΕΕ) 702/2014),
γγ) αν έχει ενισχυθεί από άλλο φορέα ή ασφαλιστική
εταιρεία για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη. Σε περίπτωση
ενίσχυσης δικαιούχων και από άλλο φορέα ή από άλλα
καθεστώτα, ή από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κρατική
ενίσχυση που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση
χορηγείται στο σύνολό της με την προϋπόθεση ότι το
άθροισμα της καταβληθείσας αποζημίωσης/ενίσχυσης
και της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών, άλλως αυτή
μειώνεται αναλογικά,
δδ) αν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης, που έχει εκδοθεί
βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής η οποία
κήρυξε μια ενίσχυση παράνομη και ασυμβίβαστη με
την εσωτερική αγορά (άρθρο. 5 του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014)
εε) τον αριθμό και την ημερομηνία εκρίζωσης και καταστροφής των δένδρων και
στστ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού και
την τράπεζα που επιθυμεί να κατατεθεί το ποσόν της δαπάνης το οποίο θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση
της εκρίζωσης και καταστροφής των δένδρων και από
τον έλεγχο της οικείας ΔΑΟΚ, σύμφωνα με την παρ. 7.
Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης της παρούσας περίπτωσης, είναι υποχρεωτική για όλα τα είδη επιλέξιμων
δαπανών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
γ) Έκθεση διαπίστωσης της εκρίζωσης και καταστροφής των δέντρων από την οικεία ΔΑΟΚ, σύμφωνα με την
παρ. 7, στην οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο
του δικαιούχου και ο αριθμός των δέντρων που εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.
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9. Οι ΔΑΟΚ, αφού ελέγξουν τα δικαιολογητικά της
παρ. 8 και τα τοποθετήσουν σε χωριστό για κάθε δικαιούχο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αύξων αριθμός που έλαβε ο δικαιούχος
συντάσσουν κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων.
Κάθε κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου,
αριθμό δελτίου ταυτότητας), τα στοιχεία υπολογισμού
της αποζημίωσης, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης,
το καταβλητέο ποσό, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και την τράπεζα που αντιστοιχεί.
10. Οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτημα πληρωμής σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή, το οποίο συνοδεύεται από τις καταστάσεις πληρωμής υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο
της αρμόδιας ΔΑΟΚ.
11. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής ανά
δικαιούχο, ΔΑΟΚ και Περιφερειακή Ενότητα και προβαίνει σε αναγνώριση και έγκριση της δαπάνης.
12. Για την καταβολή της δαπάνης εκδίδεται κάθε
φορά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ) στο όνομα της
Τράπεζας Πειραιώς ως πρώτης υπολόγου, σύμφωνα με
την αριθμ. 2/2428/0026/2015 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών (Β΄ 40) και τις τρεις αποφάσεις της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος
που ελήφθησαν κατά την 4η συνεδρίαση της 27.07.2012
(Β΄ 2209). Ο δεύτερος υπόλογος ορίζεται από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Για την πληρωμή πιστώνονται οι λογαριασμοί των
δικαιούχων, που μπορεί να είναι προσωπικοί ή να τους
εμφανίζουν ως συνδικαιούχους. Αν ο δικαιούχος δεν
διαθέτει τέτοιου είδους λογαριασμό, και προκειμένου
να καταστεί δυνατή η πληρωμή του, υποχρεούται να
αποκτήσει.
14. Σε κάθε πιστούμενο λογαριασμό δικαιούχου, ο
ανάδοχος της πληρωμής υποχρεούται να εγγράφει ως
αιτιολόγηση την αναφερόμενη για κάθε δικαιούχο στην
ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων που
θα του διαβιβαστεί.
15. Η αμοιβή της Τράπεζας βαρύνει τους δικαιούχους.
16. Κατά την απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ, το αδιάθετο υπόλοιπο κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ και δεν
επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός με το ποσό άλλου ΧΕΠ
που αφορά το ίδιο ή άλλο προϊόν.
17. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του
ΧΕΠ είναι τα εξής:
α) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων
βεβαιωμένη από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπάλληλο και
θεωρημένη από τον προϊστάμενό του.
β) Ονομαστική κατάσταση εκτελεσθείσας πληρωμής
των δικαιούχων, επικυρωμένη από τον ανάδοχο της
πληρωμής.
γ) Το διπλότυπο είσπραξης της παρ. 16.
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18. Αν οι αποζημιωθέντες δικαιούχοι δεν τηρήσουν
κάποιον από τους όρους ή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οι ληφθείσες αποζημιώσεις επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. δ. 356/1974 (Α΄ 90)».
2. Μετά το άρθρο 6 της αριθμ. 121285/665/2006 κοινής
υπουργικής απόφασης, προστίθεται άρθρο 6α, ως εξής:
«Άρθρο 6α
Δημοσίευση και παρακολούθηση
1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μεριμνούν για τη δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 702/2014 στη διαδικτυακή εφαρμογή της Επιτροπής για τις κοινοποιήσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού
αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαρ. Β11 του
ν. 4152/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με
το άρθρο 44 του ν. 4438/2016 (Α΄220).
2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του άρθρου
6, περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του άρθρου 12
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 που αποστέλλεται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Οι οικείες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου των
ΔΑΟΚ διατηρούν όλα τα έγγραφα-φακέλους σχετικά με
τις δαπάνες του άρθρου 6, για χρονικό διάστημα δέκα
(10) ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014.
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4. Πριν από την καταβολή της ενίσχυσης οι αρμόδιες
κατά περίπτωση αρχές ελέγχουν ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες καλύπτονται
πλήρως από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καν.702/14
της Ευρ. Επιτροπής.»
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργείται η αριθμ. 116110/26-2-2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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