
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (κανό-
νας de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωρ-
γικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής ροδάκινων (επιτραπέ-
ζιων και βιομηχανικών) και νεκταρινιών που επλή-
γησαν από τις βροχοπτώσεις 14-17 Ιουλίου 2017 
στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, 
Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας, και λεπτομέρειες
εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352,
24.12.2013, σ. 9).

2 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά 
με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων 
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που 
τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από 
τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των 
δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 360/104380 (1)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (κανόνας 
de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογε-
νούς παραγωγής ροδάκινων (επιτραπέζιων και βι-
ομηχανικών) και νεκταρινιών που επλήγησαν από 
τις βροχοπτώσεις 14-17 Ιουλίου 2017 στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρι-
σας και Φλώρινας, και λεπτομέρειες εφαρμογής, 
στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013, σ. 9). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παρο-

χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο-
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), 
όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-
τάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

2. Το άρθρο 1, παράγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 
(ΦΕΚ Α΄ 70), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101),
το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 και το άρθρο 19 του
ν. 2367/1995, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων».

4. Το άρθρο 62 παράγρ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).
5. 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).

6. Το π.δ. 97/2017 « Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (ΦΕΚ 138/Α΄/15-09-2017).

7. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/
1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων 
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

8. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200) περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), το 
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και το άρθρο 
29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135).

10. Την αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002 » (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).

11. Την αριθμ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
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/Β΄/2007).
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12. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352, 24.12.2013, σ. 9).

13. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων σε περιόδους ειδικών δυσχερειών και ειδι-
κότερα των παραγωγών ροδάκινων (επιτραπέζιων και 
βιομηχανικών) και νεκταρινιών που επλήγησαν από τις 
έντονες βροχοπτώσεις που ενέσκηψαν κατά την χρονική 
περίοδο 14 μέχρι 17 Ιουλίου 2017 στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας.

14. Το αριθμ. 2590 της 17/07/2018 έγγραφο του Διευ-
θυντή του Γραφείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

15. Τα αριθμ. 458 και 464 της 18/07/2018 έγγραφα του 
ΕΛΓΑ.

16. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» 
στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, δεν υπερ-
βαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την 
Ελλάδα ανέρχεται σε 109.260.000 ευρώ σύμφωνα με το 
Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1408/2013 και 
την παράγρ. 3 του άρθρου 3 του κανονισμού.

17. Το γεγονός ότι για την τριετία 2016-2018 έχουν 
χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνολικού 
ύψους 2.375.381,5 ευρώ στον γεωργικό τομέα σύμφωνα 
με το ηλεκτρονικό μήνυμα της 17/7/2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προς τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠΑΑΤ αλλά το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος ση-
μασίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο για την τριετία 
2016-2018, που καθορίζεται στην παράγρ. 2 του άρθρου 
3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013.

18. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ' ανώτατο όριο 8.500.000 
ευρώ για το έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί με μεταφο-
ρά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 
2111 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» 
στον ΕΛΕΓΕΠ.

19. Την αριθμ. 2/55928/18-07-2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΚΑΕ 2111 του 
ΕΦ 29-110 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

21. Την αριθμ. 15579/101672/18-07-2018 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.500.000 ευρώ του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχω-
ρήθηκε με α/α 66780 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
ΩΔΒΒ4653ΠΓ-Μ3Ε).

22. Την αριθμ. Κ.Ε.Μ.Κ.Ε 00219 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/20.07.2018 
γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την αριθμ. πρωτ. 348/102257/19-07-2018 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 24, 
παραγρ. 5, περίπτ. ε΄ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί 
του προτεινόμενου σχεδίου ΚΥΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το θεσμικό 

πλαίσιο για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθμ. 1408/2013 στους δικαιούχους που προσδιορίζο-
νται κατά τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της 
παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ροδάκινων 
(επιτραπέζιων και βιομηχανικών) και νεκταρινιών στις 
Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λά-
ρισας και Φλώρινας οι οποίοι επλήγησαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις κατά την χρονική περίοδο από 14 έως 17 
Ιουλίου 2017 και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά 
την ίδια χρονική περίοδο.

2. Στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες οι στρεμμα-
τικές εκτάσεις ανά κατηγορία ροδάκινων είναι οι ακό-
λουθες:

(σε Στρέμματα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 5.420,40 962,00 889,40 8.533,70 559,70 16.365,20

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ 13.964,30 1.876,40 628,40 11.218,50 759,90 28.447,50

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ 19.798,40 19,20 2.277,00 27.303,40 201,80 49.599,80

Γενικό
Άθροισμα 39.183,10 2.857,60 3.794,80 47.055,60 1.521,40 94.412,50
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Καν.(ΕΕ) 1408/2013. Δεν δύ-
νανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά,

2. για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες,

3. που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων,

4. ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επι-
χειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται 
στο τμήμα 2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής αριθμ. 2014/C249/01/31.07.2014. Στις περιπτώσεις 
επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να προβλέ-
πεται η υποχρέωση του δικαιούχου για διακριτή λογιστική 
παρακολούθηση κατά το άρθρο 1 π. 2 του καν. 1408/2013.

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται 
οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρι-
νας που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία 
αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2017 και διατηρούν του-
λάχιστον 0,1 εκτάρια (ha) ροδάκινων (επιτραπέζιων ή/
και βιομηχανικών) ή/και νεκταρινιών.

Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

α) 1150 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα επιτραπέζια ρο-
δάκινα,

β) 650 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά,
γ) 1200 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια.
2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι 

ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, 
σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το 
τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συ-
μπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, 
υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο 
που καθορίζεται στο παράρτημα του ΕΚ 1408/2013 
(109.260.000 €).

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμο-
γή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΚΑΕ 
2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» 

του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 29-110) οικονομικού 
έτους 2018 με δικαιούχο τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Για το έτος 2018 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 8.500.000 ευρώ, υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του αρ. 4 της παρούσας από-
φασης.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει εγγράφως τους 
ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης 
που μπορούν να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της επιτροπής 
καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας 
με παραπομπή στον κανονισμό.

2. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρε-
ούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 
δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι 
καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό 
της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι 
ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού 1408/
2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικο-
νομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη της 
νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσο-
νος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο 
των 15.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 2 του ανωτέρω κανονισμού,

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη-
γηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων κανονισμών 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του κανονισμού 1408/
2013. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυ-
νη δήλωση κατά το άρθρο 6 π.1 τελ. εδάφιο του καν. 1408/
2013, ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημα-
σίας που έχουν λάβει κατά τα τελευταία τρία οικονομικά 
έτη δεν υπερβαίνει το ποσό του άρθρου 4.

4. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο 
πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.
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5. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλ-
ληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

7. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παράγρ. 2, άρθρο 3 του
καν (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού η αρ-
μόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της χορηγη-
θείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθ. 3, παρ. 7 του καν. 1408/2013.

8. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και 
αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για του-
λάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 
το διάστημα που προβλέπεται από τον καν. (ΕΕ) 1408/2013 
εκτός και αν άλλως ορισθεί με νεότερο κανονισμό της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. ΠΟΛ: 1139 (2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορι-
κά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων 
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που 
τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από 
τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των 
δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), όπως 

ισχύουν,

β) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

γ) της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυ-
πουργού Οικονομικών,

δ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) «Περί του επαγγέλματος του 
Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του».

3. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016
(Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» όπως ισχύει.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Στην παράγραφο 2 της ΠΟΛ.1008/2011 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 του 
ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν 
έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τηρούν 
απλογραφικά λογιστικά αρχεία».

2. Η παρούσα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώ-
νται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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