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2 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1147/233567
Τροποποίηση των υπ’ αρ.: α) 720/132077/
19-5-2021 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού,
mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη
την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης,
δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την
ανακοίνωση της επιτροπής της 19/03/2020
C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 2123) και β) 51/
126068/13-5-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας
ελιάς-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ
2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια
και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013
της Επιτροπής (EE L 352, 24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019
(L 51/1/22-2-2019)» (Β’ 2021) κοινών υπουργικών
αποφάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων»
(Α’ 280).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που

Αρ. Φύλλου 4030

αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).
7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)
8. Την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75).
9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του
ν. 3147/2003 (Α’ 135).
10. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμής από 1-9-2002», (Β’ 1042).
11. Την υπ’ αρ. 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 ΕΛΕΓΕΠ», (Α’ 1205).
12. Την υπ’ αρ. 720/132077/19-5-2021 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής
πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης
της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες
εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final
(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β’ 2123) κοινή υπουργική απόφαση.
13. Την υπ’ αρ. 51/126068/13-5-2021 «Χορήγηση
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της
επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια
και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής
(EE L 352, 24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον
Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L 51/1/22-2-2019)» (Β’ 2021)
κοινή υπουργική απόφαση.
14. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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15. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
16. Την υπ’ αρ. 1139/231888/31-08-2021 εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούμε τις υπ’ αρ.:
α) 720/132077/19-5-2021 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και
obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ)
των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης,
δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής
Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό
Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 2123)
και β) 51/126068/13-5-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας
ελιάς- λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190
και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες
εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352, 24-12-2013),
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019
(L 51/1/22-2-2019)» (Β’ 2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρ. 7 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 720/132077/
19-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2123) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού,
όπως προσδιορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που
έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του
άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75) και αφορούν στο έτος 2020.
Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση
του 70% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων
των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος
των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών
ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία
ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του
ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις.
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως
καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός,
για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται
το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση
από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες
περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο
του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε
επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

Τεύχος B’ 4030/02.09.2021

Τα ποσά της ενίσχυσης που έχει λάβει ο παραγωγός
μέσω όλων των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής παρέχονται από την ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματος του
ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τον ΑΦΜ και όλα τα σχετικά
στοιχεία των παραγωγών δικαιούχων»
Άρθρο 2
Η παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 51/126068/13-5-2021
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2021) καταργείται και
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού,
όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που
έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του
άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75) και αφορούν στο έτος 2020.
Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση
του 70% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων
των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος
των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών
ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία
ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του
ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις.
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως
καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός,
για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται
το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση
από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες
περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο
του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε
επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
Τα ποσά της ενίσχυσης που έχει λάβει ο παραγωγός
μέσω όλων των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής παρέχονται από την ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματος του
ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τον ΑΦΜ και όλα τα σχετικά
στοιχεία των παραγωγών δικαιούχων».
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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