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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/296/30064 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη για το έτος 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 

φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Τα υπ’ αριθμ. 6000/2/4514−ιγ/7−12−2012 και 6000/2/ 

4514−λ/1−11−2013 έγγραφα του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη.

5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/135/6378/31−10−2013 από−
φαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως εξής:

Επαναφορά ενός (1) πρώην Ανθυπαστυνόμου στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να τεθεί 
σε ειδική κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3938/2011.

Κατάταξη στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, ενός (1) υποψήφιου της υπ’ αριθμ. 
6000/2/4500/2−κα/30−6−2011 προκήρυξης για την εισα−
γωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυ−
φυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012, σε εκτέλε−
ση της υπ’ αριθμ. 1782/2012 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και του υπ’ αριθμ. 25/2013 Πρακτικού 
του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.80425/31482/3583 (2)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμεί−

ου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το έτος 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 20 του 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
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ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη υπε−
ρωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ταμείου 
για τη διεκπεραίωση 39.818 εκκρεμών αιτήσεων που 
αφορούν σε ατομικά μερίσματα, μεταβιβάσεις, κληρονο−
μικό δικαίωμα και αναθεωρήσεις μεταβιβασθέντων ώστε 
να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΜΤΠΥ 
ύστερα από την επικείμενη πρόσθετη χρηματοδότηση 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 34.500,00 € 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
ποσού στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2013 
(ΚΑΕ 0261).

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), για το έτος 2013 και συγκεκριμένα: 
α) για εκατόν δέκα (110) μόνιμους υπαλλήλους, τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) ώρες και β) για δύο (2) 
υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου ογδόντα (80) ώρες, για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευ−
ματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 
είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαία.

Υπεύθυνη για την κατανομή των υπαλλήλων, ανά 
αντικείμενο απασχόλησης, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλη−
σης των υπαλλήλων ορίζεται η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ασφαλισμένων, η οποία βεβαιώνει και την πραγματο−
ποίησή της.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

   F
 Αριθμ. 4351/142062 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ 966/ 

31538/13.3.13 με θέμα «Έγκριση πιστώσεων για την 
πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 
του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013» (ΦΕΚ 637/Β/20.3.2013).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».

2. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το N.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

7. Τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/29.2.12) Ρυθμίσεις συ−
νταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
Ν. 4046/2012.

8. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

9. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

10. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/08 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των 
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013».

11. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).

12. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου για την θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήρι−
ξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 
και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 1782/2003, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

13. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πο−
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λιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.

14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχε−
τικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
αριθμ.  1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την 
τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών 
τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει. 

17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003, όπως τροποποιημέ−
νος ισχύει. 

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1975/2006 της Επιτρο−
πής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς 
και την πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως τροποποιη−
μένος ισχύει.

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.

21. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδιαίτερα την υπ’ αριθμ. C(2012) 3475/23−
05−2012 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

22. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) για 
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. 

23 Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυ−
σικά Μειονεκτήματα (211), Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών (Μέ−
τρο 212) έτους 2012, που διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 

2297/55401/11.05.12 έγγραφο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ 
23.α Τα αριθμ. πρωτ. 2744/85777/10.7.13 και 

422294/139047/13.11.2013 έγγραφα Γενικού Γραμματέα.
24 Την αριθμ. πρωτ: 2239/10027/24.01.13 απόφαση Γενι−

κού Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση 
πίστωσης 130.000.000 Ευρώ για την Εξισωτική Αποζημί−
ωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία καταχωρή−
θηκε με α/α 8712/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

25 Την αριθμ. πρωτ: 904/136042/7/11/13 απόφαση Γε−
νικού Γραμματέα βάσει της οποίας εγκρίνεται η δέ−
σμευση πίστωσης 28.400.000 Ευρώ για την Εξισωτική 
Αποζημίωση έτους 2013 (Μέτρα 211 και 212), η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 106339/13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Προυπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

26 Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 
μέχρι 158.400.000 Ευρώ.

 27. Τo υπ’ αριθμ. 2147/22.5.2012 έγγραφo της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013».

28. Την αριθμ.Υ48/9.7.12 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» ΦΕΚ 2105/Β/2.12)

29. Το αριθμ. πρωτ: 4858/1.2.12 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
30. Την αριθμ. πρωτ: 966/31538/13.3.13 με θέμα «Έγκριση 

πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 
(Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013» (ΦΕΚ 
637/Β/20.3.13), όπως τροποποιημένη ισχύει.

 31. Το από 3.07.13 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2007−2013 στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

32 Το αριθμ. πρωτ: 116638/04.11.13 έγγραφο του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ.

33. Το από 5/11/13 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Γ.Δ προς τον Γενικό Γραμματέα, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ: 966/31538/13.3.2013 
απόφασή μας ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι−
καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματο−
δοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρη−
ματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2013 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
158.400.000 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής 
ενίσχυσης α) δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του 
έτους εφαρμογής 2012 με ποσό ύψους μέχρι 150.000.000 
ευρώ και β) δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 των ετών 
εφαρμογής 2008, 2009, 2010, 2011 και με ποσό ύψους 
μέχρι 8.400.000 ευρώ (ενστάσεις, συμπληρωματικές 
πληρωμές και λοιπές εκκρεμότητες), προσαυξημένο με 
τυχόν υπόλοιπα οικονομικού έτους 2012.

 Αναλυτικά,,για τους δικαιούχους του έτους εφαρμο−
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γής 2012, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης 
κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 100.000.000 Ευρώ
Β) Μέτρο 212: μέχρι 50.000.000 Ευρώ
Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δη−

μόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή 
η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμη−
θείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δα−
πάνης 2007−2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 
2007−2013, μετά την αριθμ. πρωτ: (2013) 3255564 – 
11/11/2013 επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει 
ως ακολούθως:

Μέτρο Κοινοτική Συμμετοχή Δημόσια Δαπάνη

Μέτρο 211 553.562.334 705.483.324

Μέτρο 212 211.239.288 269.200.840

ΣΥΝΟΛΟ 764.792.622 974.684.164

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ: 966/31538/13.3.2013 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013 
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