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          ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    Αθήνα,  20 -05-2019 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ                     Α. Π.: 453/112672 

           &   ΣΡΟΦΗΜΩΝ                   

              ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

        ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

         ΠΡΟ:   Ωρ Π.Γ  

 

ΘΔΜΑ: «Υοπήγηζη ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ (de minimis) ζηον γευπγικό ηομέα  

και ειδικόηεπα ζε αιγοπποβαηοηπόθοςρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ πος 

διαηηπούν εκμεηαλλεύζειρ με θηλςκά ενήλικα αιγοππόβαηα (ηοςλάσιζηον ενόρ 

έηοςρ), οι οποίοι έσοςν παπαδώζει γάλα ενηόρ ηος 2018 ή/και πποσυπήζει ζε 

επίζημερ ζθαγέρ για ηα έηη 2018-2019, ζηο πλαίζιο ηος Κανονιζμού (ΔΔ) 

1408/2013 ηηρ Δπιηποπήρ (ΔΔ L 352, 24.12.2013) Δπιηποπήρ  όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηον Καν. (ΔΔ) απιθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)  

                                       

                                                ΑΠΟΦΑΖ 

                                                   ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

               ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                         ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ                                                

                                                                                          ΚΑΗ TΡΟΦΗΜΩΝ                                                 

 

      Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 1 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.Γ 131/1974 «Πεξί παξνρήο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ εηο 

ηελ γεσξγηθήλ, θηελνηξνθηθήλ, δαζηθήλ θαη αιηεπηηθήλ παξαγσγήλ» (Α΄320), φπσο 

απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 1409/1983 «Σξνπνπνίεζε  θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 131/1974 "Πεξί παξνρήο νηθνλνκηθψλ 

εληζρχζεσλ εηο ηελ γεσξγηθήλ, θηελνηξνθηθήλ, δαζηθήλ  θαη αιηεπηηθήλ παξαγσγήλ" 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄199). 

2. Σν άξζξν 1, παξαγξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν.1338/83 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ » 

(ΦΔΚ Α΄34) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6, παξ. 1 ηνπ Ν. 1440/84 (ΦΔΚ 

Α΄70), ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 1892/90 (ΦΔΚ Α΄101), ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 2076/92 θαη ην 

άξζξν 19 ηνπ Ν. 2367/95, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

3. Σν άξζξν 22 ηνπ Ν. 992/79 (ΦΔΚ 280/Α΄/1979) «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο ζηηο 

Δπξσπατθέο  Κνηλφηεηεο θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ». 

4. Σν άξζξν 62 παξαγξ.2 ηνπ Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, 

ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ Α΄ 32). 
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5. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά    

φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄/2005). 

6. Σν Π.Γ 97/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη        

Σξνθίκσλ», (ΦΔΚ 138/Α΄/15-09-2017) 

7. Σελ παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2065/92 (ΦΔΚ 113/Α΄/1992) πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο. 

8. Σα άξζξα 66, 67, 77 παξ. 3 ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο, ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 143) 

9. Σα άξζξα 13-29 ηνπ Ν.2637/98 (ΦΔΚ Α’ 200) πεξί «χζηαζεο Οξγαληζκνχ   

Πιεξσκψλ θη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θη Δγγπήζεσλ 

(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.    

2732/99 (ΦΔΚ Α’ 154), ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2945/2001 (ΦΔΚ Α’ 223) θαη ην άξζξν 29 

παξαγξ. 1-8 ηνπ Ν. 3147/03 (ΦΔΚ Α΄135) 

10. Σελ αξηζ. 271562/2002 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πεξί «Δγθξίζεσο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο απφ 1-9-2002 » (ΦΔΚ 1042/Β΄ 2002).   

11. Σελ αξηζ.282966/09-07-2007 Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ 

δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ ΔΛΔΓΔΠ» (ΦΔΚ 1205/Β΄/2007). 

12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο «de minimis» ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ.316/2019. 

13. Σελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ θηελνηξφθσλ αηγνπξνβάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο νη 

νπνίνη ππέζηεζαλ ζνβαξή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά δπζκελψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ην έηνο 2019 ζηελ ελ ιφγσ Πεξηθέξεηα. 

14. Σν κε Α.Π 520/92978 ηεο  24/04/2019  έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

15. Σν γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ, πνπ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί σο ελίζρπζε ήζζνλνο 

ζεκαζίαο «de minimis» ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, δελ ππεξβαίλεη 

ην εζληθφ αλψηαην φξην ηξηεηίαο, ην νπνίν γηα ηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 134.272.042 

Δπξψ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ Καλ. 316/2019. 

16. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ ηξηεηία 2017-2019 έρνπλ ρνξεγεζεί εληζρχζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 75.355.708,23 επξψ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο 02/05/2019 ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΑΑΣ.  

17. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθνχ χςνπο θαη΄ αλψηαην φξην 9.100.000  Δπξψ 

γηα ην έηνο 2019 ε νπνία ζα θαιπθζεί κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπ.Α.Α.& Σ., Δ.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΔ 2390901002 
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«νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γεσξγηθνχ ραξαθηήξα ζε λνκηθά πξφζσπα θαη εηδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο» ζηνλ ΔΛΔΓΔΠ. 

18. Σελ κε αξηζ. 2/29273/12.04.2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ελίζρπζεο 

ηνπ ΑΛΔ 2390901002 ηνπ Δ.Φ. 1029-201-0000000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπ.Α.Α.& Σ. νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

19. Σελ αξηζ. Τ29/08-10-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γ. Υνπιηαξάθε». (ΦΔΚ. Β΄ 2168) 

20. Σελ κε αξηζ. 12248/98445/07.05.2019 Απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο 

9.100.000,00 επξψ ηνπ Τπ.Α.Α.& Σ., ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 44692 ζην 

Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ.Α.Α.& Σ. (ΑΓΑ ΩΓΗ64653ΠΓ-ΕΓΝ). 

21. Σελ αξηζ. 47829 ΔΞ 2019/09-05-2019 γλσκνδφηεζε ηεο ΚΔΜΚΔ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

22. Σελ κε Α.Π. 408/102082/09.05.2019  Δηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ.Α.Α.& Σ. ηνπ άξζξνπ 24, παξαγξ.5, πεξηπη. ε΄ ηνπ λ. 4270/2014, 

φπσο ηζρχεη, επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ΚΤΑ. 

 

 

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

          ΑΡΘΡΟ 1 

             κοπόρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη ε ζέζπηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ρνξήγεζε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 316/2019 κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ θηελνηξφθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

ιφγσ  δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ην έηνο 2019. 

   

               ΑΡΘΡΟ  2 

               Γικαιούσοι 

 

Γηθαηνχρνη ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο είλαη φζνη πιεξνχλ ηνπο θάησζη φξνπο 

επηιεμηκφηεηαο : 

1. Γηαζέηνπλ δσηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε ελήιηθα ζειπθά αηγνπξφβαηα (άλσ ηνπ έηνπο) έρνπλ 

παξαδψζεη γάια ζε εγθεθξηκέλεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ην έηνο 2018 ή θαη έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε επίζεκεο ζθαγέο θαηά ηελ πεξίνδν 01.01.2018 έσο 11.04.2019. Οη 

παξαδφζεηο γάιαθηνο θαη νη επίζεκεο ζθαγέο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

2. Έρνπλ ππνβάιεη εληαία αίηεζε ελίζρπζεο γηα ην έηνο αηηήζεσλ  2018. 
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3. Γηαηήξεζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ελεξγή έσο θαη ηελ 31/12/2018 γεγνλφο ην νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Κηεληαηξηθήο (Ο.Π..Κ.). 

 

 

              ΑΡΘΡΟ  3 

       Πεδίο εθαπμογήρ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο απφθαζεο νη εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη κε βάζε ηνλ  

Καλ.(ΔΔ)1408/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ.316/2019. 

Γελ δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ εληζρχζεηο :     

1. Σν χςνο ησλ νπνίσλ  θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ  πνπ 

αγνξάδνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

2. Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο ηα θξάηε 

κέιε, ζπγθεθξηκέλα εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο ζπλδεφκελεο  κε 

εμαγσγηθέο  δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Πνπ ρνξεγνχληαη ππφ ηνλ φξν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εγρψξησλ πξντφλησλ αληί ησλ 

εηζαγφκελσλ. 

4. Δληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα 2.2 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

αξηζ.2014/C249/01 ηεο 31/07/2014. ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη  ε ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα δηαθξηηή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 

θαηά ην άξζξν 1 παξαγξ. 2 ηνπ Καλ. 1408/2013. 

5. Απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα 

ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή κε θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ην ίδην κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο 

πςεινχ θηλδχλνπ, αλ ε ζψξεπζε απηή νδεγεί ζε ππέξβαζε ηεο πςειφηεξεο ζρεηηθήο έληαζεο 

ελίζρπζεο ή ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 

θάζε πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε 

Δπηηξνπή. Οη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο δελ ρνξεγνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ή δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

ζσξεχνληαη κε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο  πνπ ρνξεγνχληαη  βάζεη θαλνληζκνχ απαιιαγήο 

θαηά θαηεγνξία ή απφθαζεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή. 

 

 

               ΑΡΘΡΟ 4 

        Ύτορ ενίζσςζηρ 

 

1. Σν χςνο ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνχ ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) γηα ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο αηγνπξνβάησλ θαζνξίδεηαη  ζε : 

 α)  6,5 επξψ/ αίγα θαη ζε 6,5 επξψ/ πξνβαηίλα γηα ηελ Π.Δ Υαλίσλ. 
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 β)  4,5  επξψ/αίγα θαη ζε 4,5 επξψ/πξνβαηίλα γηα ηελ Π.Δ Ρεζχκλεο. 

 γ)  4,9  επξψ/αίγα θαη ζε 4,9 επξψ/πξνβαηίλα γηα ηηο Π.Δ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ.  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ αλά δηθαηνχρν θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ πξνζδηνξηζζέληα αξηζκφ δψσλ 

κεηά ηνπο ήδε πξαγκαηνπνηεζέληεο ειέγρνπο απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

2. Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ ιάβεη νη ίδηνη ή επηρείξεζε δπλάκελε λα ινγηζζεί 

εληαία κε απηνχο, ζχκθσλα κε ην αξ. 3 παξαγξ. 2 ηνπ ΔΚ 1408/2013, θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη 

ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ην χςνο ησλ νπνίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ρνξεγνχκελεο κε ηελ παξνχζα, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 

Δπξψ. 

3. Σν ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην εζληθφ αλψηαην φξην πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΔΚ 1408/2013 (134.272.042 €). 

 

 

    ΑΡΘΡΟ 5 

            Υπημαηοδόηηζη 

 

1. Ζ δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ), κεηά ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο ζε βάξνο ηνπ Δ.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΔ 2390901002 «Οηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο γεσξγηθνχ ραξαθηήξα» ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 κε δηθαηνχρν ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ 

θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ).  

2. Γηα ην έηνο 2019 ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 9.100.000 

Δπξψ ππφ ηνλ φξν κε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. ε 

πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηνλ πξνζδηνξηζζέληα αξηζκφ 

ζειπθψλ αηγνπξνβάησλ πξαγκαηνπνηείηαη γξακκηθή κείσζε ηεο κνλαδηαίαο ηηκήο κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

 

         ΑΡΘΡΟ 6    

             Γιαδικαζία Πληπυμήρ – Έλεγσορ 

 

1. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 

minimis) ηεο παξνχζεο είλαη ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ν νπνίνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ην πνζφ ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα ιάβνπλ, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη φηη ε 

ελίζρπζε ζεσξείηαη ήζζνλνο ζεκαζίαο κε παξαπνκπή ζηνλ θαλνληζκφ.  

2. Κάζε Τπεξεζία θαη επνπηεπφκελνο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
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ηεξεί κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη απαξαίηεηνη δηαζηαπξσηηθνί κεραλνγξαθηθνί έιεγρνη θαζψο θαη λα θαζνξίδνληαη νη ελ 

δπλάκεη δηθαηνχρνη. 

3.   Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. : 

α) πξαγκαηνπνηεί δηαζηαπξσηηθνχο κεραλνγξαθηθνχο ειέγρνπο κε βάζε ηα  δεισζέληα 

ζηνηρεία ζηελ δήισζε εθκεηάιιεπζεο-Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο. 

β) ελεκεξψλεη ηνπο δπλάκεη δηθαηνχρνπο γηα ην πνζφ ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ηνπο 

ρνξεγήζεθε κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.  

γ) πξαγκαηνπνηεί δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε άιιεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

πνπ έιαβαλ νη ίδηνη ή επηρείξεζε δπλάκελε λα ινγηζζεί εληαία κε απηνχο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξαγξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1408/2013 , θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά έηε, ψζηε λα εμαθξηβσζεί φηη κε ηελ είζπξαμε ηεο λέαο ελίζρπζεο, ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο δελ ζα ππεξβεί ην αλψηαην αηνκηθφ φξην ησλ 

20.000 επξψ ζε θπιηφκελε πεξίνδν ηξηψλ εηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξ. 2 ηνπ 

αλσηέξσ Καλνληζκνχ.  

δ) πξαγκαηνπνηεί δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε άιιεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ νηθεία επηρείξεζε βάζεη άιισλ Καλνληζκψλ γηα  εληζρχζεηο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 5 θαη 6 παξαγξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ 

1408/2013.  

4. Ζ Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ & Αγνξάο-Σκήκα Αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηαβηβάδεη ζρεηηθφ θάθειν πιεξσκήο ζηελ 

Γ/λζε Πιεξσκψλ. 

5.  Ζ Γ/λζε Πιεξσκψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πξνβαίλεη : 

-  ζηελ έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο θαη 

- ζηελ απνζηνιή καγλεηηθνχ αξρείνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ πίζησζε ησλ 

αηνκηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

6. Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) θάζε 

πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 

minimis) ηεο παξνχζαο. ην πιαίζην απηφ ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ κεξηκλά γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ εθηππσηηθψλ πνπ ζα αληινχλ θαηά πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

7. ε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ δηαπίζησζεο ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ (παξάγξ.2, 

άξζξν 3 ηνπ Καλ (ΔΔ) 1408/2013) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ.316/2019 ζπλεπεία 

ππέξβαζεο ηνπ πνζνχ ε αξκφδηα ππεξεζία θξνληίδεη γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ρνξεγεζείζαο 

ελίζρπζεο ζην ζχλνιφ ηεο ζην δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ.3, παξ.7 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1408/2013. 

8. Σα αξρεία πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλεο εληζρχζεηο ρνξεγνχκελεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1408/2013 φπσο 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ.316/2019,  δηαηεξνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ηειεπηαία ελίζρπζε.   

  

 

            ΑΡΘΡΟ 7 

            Σελικέρ διαηάξειρ 

 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ εθεκεξίδα 

ηεο θπβέξλεζεο.  

Ζ  παξνχζα απφθαζε  λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

        O ΑΝ.ΤΠΟΤΡΓΟ  

         ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ             

             Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

        ΚΑΗ   ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

  

      ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑΚΖ     ΣΑΤΡΟ  ΑΡΑΥΩΒΗΣΖ 
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Π Η Ν Α Κ Α    Γ Η Α Ν Ο Μ Ζ  

Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια:  

1 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν 

- Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

   2     Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.  

       -  Γξαθείν Πξνέδξνπ 

- Γ/λζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

- Γ/λζε Ακέζσλ Δληζρχζεσλ   

- Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 

 

Αποδέκηερ ππορ κοινοποίηζη: 

1 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν 

- Γξαθείν Τπνπξγνχ θνπ Αξαρσβίηε 

- Γξαθείν Τθππνπξγνχ θνπ Κφθθαιε 

- Γξαθείν Τθππνπξγνχ θαο Σειηγηνξίδνπ 

- Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 

- Γεληθή Γ/λζε Γεσξγίαο 

- Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 2    Τποςπγείο Οικονομικών 

- Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ.  

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

- Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

Γ/λζε 20ε Πξνυπνινγηζκνχ - Παλεπηζηεκίνπ 36, Αζήλα 
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