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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 3284

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 945/177710

(1)

1

Οριστικός κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων του
τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε
αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο
πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863/19.3.2020
και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

Οριστικός κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων
του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020)
1863/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της
απόφασης 1628/64707/14-06-2017 (Β’ 494) του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το έτος ενίσχυσης 2021.

Έχοντας υπόψη:
1.
α)Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
β) Το άρθρο 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).
γ)Τα άρθρα 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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δ) Το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α’ 45).
ε) Το άρθρο 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της 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).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
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).
10. Την υπ’ αρ. 271562/08.08.2002 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).
11. Την υπ’ αρ. 931/174208/22.6.2022 (Β’ 3235) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Την υπ’ αρ. 934/175241/23.6.2022 (Β’ 3271) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Το υπ’ αρ. 944/177660/24.06.2022 έγγραφο του
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14. Την υπ’ αρ. 798/130742/17.05.2022 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάλογος δικαιούχων
και συμψηφισμός οφειλών
1. Τα ποσά που χορηγούνται σε αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμει του υπ’αρ. 944/177660/24.06.2022
εγγράφου του σημείου αριθμ. 13 του Προοιμίου συμψηφίζονται με τις βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην υπ. αρ’
931/174208/22.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης 2012/157/ΕΕ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)» (Β’ 3235).
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2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιούχου - οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με το
ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του, όπως
αυτά καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 218 του
ν. 4920/2022 (Α’ 74) και τον συμψηφισμό αυτών βάσει
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
I

Αριθμ. 667/179363
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013
και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
α) Την περ. α’) της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η
παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46
του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (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).
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γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
δ) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608) «περί θεσπίσεως
κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009
του Συμβουλίου».
β) (ΕΕ) αριθ. 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (L181/1) «για τη συμπλήρωση
του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού».
γ) (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της
Επιτροπής (L181/74) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.
δ) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου.
ε) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L 347/549) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ.
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
στ) (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48) «για
τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
και την πολλαπλή συμμόρφωση».
ζ) (ΕΕ) αριθ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού
(L227/69) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».
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3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 138).
5. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»
(Α’ 100).
6. Το από 27/6/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β’ 147).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015
υπουργικής απόφασης
Η παρ. 13 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2022 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η ημερομηνία 14η
Ιουλίου 2022.»
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης
2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 665/178484
(3)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της
απόφασης 1628/64707/14-06-2017 (Β’ 494) του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το έτος ενίσχυσης 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
α) Την περ. α’) της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 138).
4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181).
6. Την υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης
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ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 52 του Καν.1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής» (Β’ 2194).
7. Το υπ’ αρ. 39169/15-06-2022 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της
κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται
για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 187,38 ευρώ ανά ΜΜΖ και
για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 44,84 ευρώ ανά ζώο.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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