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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια, λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με
βάση την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020
ανακοίνωση της Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο),
καθώς και με βάση την υπό στοιχεία C(2022)2165
final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015
απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για
το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 907/168520
(1)
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια, λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με
βάση την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020
ανακοίνωση της Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο),
καθώς και με βάση την υπό στοιχεία C(2022)2165
final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
8. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).
9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
10. 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).
11. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002», (Β’ 1042).
12. 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» (Β’ 1205).
13. Το άρθρο πρώτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνϊού» (Α’ 42) και το
άρθρο ένατο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19» (Α’ 64).
14. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) ΔΙα/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 (Β΄915) και ιδίως τις
περ. 48-52 του άρθρου 1 αυτής και β) ΔΙα/Γ.Π. οικ.
24406/10-4-2020 (Β΄1299), περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020
(Β΄986) και ΔΙα/Γ.Π. οικ. 22824/4-4-2020 (Β΄1168) (Β’ 986
και Β’ 1168) περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.
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15. Την υπ’ αρ. 297286 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 1170/2005).
16. Την υπό στοιχεία C(2020)1863final/19.03.2020
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης
της νόσου COVID-19».
17. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας
στον τομέα της εκτροφής χοίρων λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της
πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).
18. Το υπ’ αρ. 839/150962/2-6-2022 ηλεκτρονικό
μήνυμα της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με το οποίο βεβαιώνεται η
ύπαρξη αδιάθετου υπολοίπου ύψους 4.005.780 ευρώ
από την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε εφαρμογή
της υπ’ αρ. 1184/247574/13.09.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 4246).
19. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 5.739.838 ευρώ σε
βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), η οποία καλύπτεται, αφενός, με πιστώσεις ύψους 1.734.058 ευρώ που μεταφέρθηκαν με την
υπ’ αρ. 2/118344/25.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών για την ενίσχυση του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002),
αφετέρου με βάση το υπ’ αρ. 2/129410/ΔΠΓΚ/2022 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση
χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)».
20. Την υπ’ αρ. 2/118344/25.05.2022 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του
ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων οικονομικού έτους 2022.
21. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
22. Την υπ’ αρ. 9796/146859/02.06.2022 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.734.058 ευρώ
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 47505 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΑΔΑ: Ψ4ΚΔ4653ΠΓ-5ΥΦ).
23. Την υπ’ αρ. 843/152054/2-6-2022 εισήγηση της
ΑΜΚΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ. 9 του άρθρου 218 του ν. 4920/2022.
24. Την υπό στοιχεία C(2022)2165final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το καθεστώς «SA.102304 (2022/N)- Greece COVID-19:
Temporary aid measure due to consequences of the
spread of the COVID-19 (umbrella scheme)».
25. Την υπ’ αρ. 846/152597/3-6-2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περ. ε’ της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
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26. Το άρθρο τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο τέταρτο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
27. Την υπό στοιχεία ΓΝ099/2022 γνωμοδότηση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς
για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή
άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Πεδίο εφαρμογής
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι εκτροφείς χοίρων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα
οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:
1. Έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη
Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 1170),
2. Δεν έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/
247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι εκτροφείς χοίρων που έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της
υπ’ αρ. 1184/247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής
απόφασης εξαιρούνται από την ενίσχυση της παρούσας
απόφασης.
3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους
ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4
της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.
4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019
κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται για την κάθε χοιρομητέρα εκτροφής χοίρων ποσό
253,56 ευρώ.
2. Για τους εκτροφείς χοίρων απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να διέθεταν τουλάχιστον δέκα θηλυκά ζώα άνω των
έξι (6) μηνών την 30ή Ιουνίου 2020.
3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει
κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό
ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζό-
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μενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει βάσει του
τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ.
Στο ποσό των 290.000 ευρώ περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
4. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα,
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις
δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο
και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού
ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.
Ως ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει
ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της
τελευταίας, δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος
άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας
ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν
από κοινού.
5. Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν
όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των παραγράφων
103 - 107 του Προσωρινού Πλαισίου. Στο σύστημα ΤΑΜ
δημοσιεύεται κάθε μεμονωμένη ενίσχυση, που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ στον πρωτογενή τομέα,
μέσω της ΑΜΚΕ, εντός 12 μηνών το αργότερο από τη
χορήγηση της (παρ. 27 της υπό στοιχεία ΕΕ S.A.102304
απόφασης).
6. Το ύψος ενίσχυσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τελικώς
δηλωθέντα αριθμό χοιρομητέρων.
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).
Για το έτος 2022 το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.739.838 ευρώ.
Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους το αργότερο
μέχρι την 30/06/2022.
Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση της παρ. 2
επιστρέφονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον κρατικό προϋπολογισμό (Α.Λ. Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών»).
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Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών
ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους
α) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτηση
Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας
απόφασης και β) ότι οι αιτήσεις Κρατικής Ενίσχυσης που
υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.
2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση ενίσχυσης, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι, με την επιφύλαξη της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4
της παρούσας.
3. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονική
Αίτηση προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία δηλώνουν ότι:
α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης αθροιζόμενο
με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του
Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν υπερβαίνει
τις 290.000 ευρώ.
β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη
σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά
τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 βάσει της αίτησης
κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12.2019
κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση
και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλουν τις καταστάσεις
δικαιούχων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω Αποκεντρωμένης
Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των
αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία.
7. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει
σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.
8. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην
αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
9. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται 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
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καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
10. 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
κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της
κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.
11. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους
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χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.
12. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία
που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των
αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ǹǿȉǾȈǾ ȀȇǹȉǿȀǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ ǹȂǼȈȍȃ ǼȆǿȋȅȇǾīǾȈǼȍȃ

ǹȇ. Ȇȇȍȉ. ………………..…… ……………………..ǾȂ. ȊȆȅǺȅȁǾȈ …………..………………………..

(Ȁ Ȧ į.Ǿ Ȝ İț Ĳ ȡ. Ȁ Į Ĳ Į ș.. …… … …… ... …… … …… …… … …… … …… … …… …… … ……)

ǹ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ - ȂȅȃǿȂǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹ
Ǻ.ĭ.Ȃ.….………......….…… ǻ.ȅ.Ȋ.………..…..….……… ǹȂȀǹ ………..…..………ǻ.ǹ.ȉ. …....……….……
EȆȍȃȊȂȅ………….…….………………...…...…..…… ȅȃȅȂǹ ……..……….…………...…………………….
ȆǹȉȇȍȃȊȂȅ…………….………..…….…………
ȉȇǹȆǼǽǹ-ȉȡĮʌİȗȚțȩȢ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ……………………………………………………………………………………………………....
ǿǺǹȃ…………………………………………………………..........…………………………………………………...………
…………
ȈĲȠȚȤİȓĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ
ǻǼǿȂȎȉǿ
ȆǼȇǿĭ.ǼȃȅȉǾȉǹ…………………………………….…….……ǻǾȂȅȈ …………………………………………………
ǻ.Ǽ./ȉ.Ȁ.………………………………………………..
ȅǻȅȈ……………………..................ǹȇǿĬȂȅȈ..............................................

ȅ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ țȡĮĲȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ :

1) ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
ĮȡȚș. C(2020) 1863 final ĲȘȢ 19/03/2020, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ (ȆȡȠıȦȡȚȞȩ ȆȜĮȓıȚȠ),
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȘȢ ȀȊǹ……………………………………………….. (ĭǼȀ. ……………).
2) ǻİȞ ȑȤȦ ıĲȘ įȚȐșİıȒ ȝȠȣ İȞȓıȤȣıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ țȡȚșİȓ ʌĮȡȐȞȠȝȘ țĮȚ ĮıȣȝȕȓȕĮıĲȘ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ǹʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ȓ ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌİȡ. 4 ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡ. Ǻ10 ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ǻ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȠȣ ȃ.4152/2013.
3)

ȉȠ ʌȠıȩ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȦ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȠ ȝİ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜİȢ

İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȦ ȜȐȕİȚ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȆȡȠıȦȡȚȞȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 290.00 İȣȡȫ.
4) ǻİȞ İȓȝĮȚ ʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĲȘȞ 31/12/2019
702/2014.


ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ)
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ǺȀȊȆȋȃǺȀ

ȉȘȞ țȡĮĲȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȊǹ…………………………………………
(ĭǼȀ…………………….) ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ…………………… ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 6 ȝȘȞȫȞ
ʌȠȣ įȚȑșİĲĮ ĲȘȞ 30Ș/6/2020, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ıĲȠ ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ
ȈȪıĲȘȝĮ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘ īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȠȣ ȊȆǹǹȉ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. 297286/2005 țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ (Ǻǯ 1170).



ȆǺȀȊȎȄȆȋȉǺ

ȋȇȆǻȆȂǿǺȀȊǿȉǿȉǿȂǽȁȊȈȆȄȀȁǺ Ȍ ȜȝțȜȑȢțĲȞį

Άρθρο 6
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, 24 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
O Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών
και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 706/177039
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της 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 (Α’ 78),
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β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α’ 200),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του άρθρου 34 της υπ’ αρ. 104/7056/22.1.2015
υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 και
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020, «σχετικά με τη
θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (Ε.Ε.) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 και (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά
τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022
και του κανονισμού (E.E.) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα
έτη 2021 και 2022» (ΕΕ L 437/28.12.2020),
β) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.)
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347/20.12.2013),
γ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (Ε.Κ.) 165/94, (Ε.Κ.) 2799/98,
(Ε.Κ.) 814/2000, (Ε.Κ.) 1290/2005 και (Ε.Κ.) 485/2008 του
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347/20.12.2013),
δ) 639/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014,
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) 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 181/20.6.2014),
ε) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014,
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης
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πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση»
(ΕΕ L 181/20.6.2014),
στ) 641/2014 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2014,
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(Ε.Ε.) 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»
(ΕΕ L 181/20.6.2014) και
ζ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014,
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση» (ΕΕ L 227/
31.7.2014).
3. Την υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για
το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013
του Συμβουλίου» (Β’ 430).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
6. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον
τομέα του βαμβακιού λόγω της πανδημίας του COVID-19
αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής το
έτος 2021.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε;
Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιείται ως εξής:
Στο τέλος της παρ. 2, του άρθρου 3, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3277/24.06.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02032772406220008*

