
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18/63008 
   Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργι-

κών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της 

πρωτογενούς παραγωγής μανταρινιών ποικιλί-

ας «μανταρίνι» στην Περιφερειακή Ενότητα Θε-

σπρωτίας και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαί-

σια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 

της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τρο-

ποποιήθηκε .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (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 γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και 
αλιευτική παραγωγή” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

2. Τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/83 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 
(Α΄ 70), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (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 «Περί οργανώσεως των 
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» 
(Α΄ 280).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (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 (Α΄ 98), όπως δι-

ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

7. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

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

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης 
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων 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. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 1205).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1408/2013 της Επιτροπής 
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) όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019.

13. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργι-
κών προϊόντων σε περιόδους ειδικών δυσχερειών και 
ειδικότερα των μανταρινιών ποικιλίας «μανταρίνι» που 
επλήγησαν κατά 2020 στην Περιφερειακής Ενότητα Θε-
σπρωτίας, οι οποίοι λόγω εσφαλμένους δήλωσης στο 
πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΕ το 2020 και παρότι προ-
έβησαν σε διόρθωση της δήλωσής τους σε χρόνο προ-
γενέστερο της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 395/67916/2022 
(Β΄ 1332) κοινής υπουργικής απόφασης την 23.3.2022, η 
οποία τους καθιστούσε δικαιούχους, δεν αποζημιώθη-
καν δυνάμει της προαναφερόμενης απόφασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. 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 134.272.042 ευρώ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 316/2019.

15. Το γεγονός ότι για την τριετία 2021-2023 έχουν χο-
ρηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνολικού ύψους 
90.918.698 ευρώ στον γεωργικό τομέα αλλά το συνολικό 
ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο για την τριετία 2021-2023 που καθορίζεται 
στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 316/2019.

16. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους κατ’ ανώτατο όριο 185.703 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτα-
το όριο 185.703 Ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, σε 
βάρος του ΕΛΕΓΕΠ, η οποία καλύπτεται από πιστώσεις 
που μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/2417/30.1.2022 από-
φασης ενίσχυσης του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-501- 0000000, ΑΛΕ 2390901002 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομι-
κά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς».

17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

18. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

19. Την υπ’ αρ. 3239/33246/7.2.2023 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης ύψους 185.703 ευρώ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και 
Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 16660 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ: 
Ε7ΔΨ4653ΠΓ-28Π).

20. Την υπ’ αρ. 7/2023/17.1.2023 γνωμοδότηση της 
ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την υπ’ αρ. 127/32058/8.2.2023 εισήγηση της 
Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί του προτεινόμενου σχεδί-
ου κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον  το-
μέα της  πρωτογενούς  παραγωγής μανταρινιών ποικιλί-
ας «μανταρίνι» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

2. Στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα οι στρεμμα-
τικές εκτάσεις μανταρινιών ποικιλίας «μανταρίνι» είναι 
2.652,9 στέμματα.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Καν. (ΕΕ)1408/2013 όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019.

Δεν δύνανται 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. Οι δικαιούχοι των επιλέξιμων επιχειρήσεων με μικτή 
δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση 
τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολού-
θηση (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Καν. 1408/2013).

5. Η ενίσχυση χορηγείται μόνον εφόσον εξακριβωθεί 
ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν αυξάνει το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγη-
θεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει τα 
σχετικά ανώτατα όρια, το εθνικό και το τομεακό ανώτατο 
όριο που αναφέρονται στις παρ. 2, 3 και 3α του άρθρου 
3, και ότι τηρούνται όλοι οι όροι του Καν (ΕΕ) 1408/2013.

6. Η ενίσχυση χορηγείται μόνο εφόσον ο παρα-
γωγός δεν έχει λάβει ενίσχυση με βάση την υπ’ αρ. 
395/67916/2022 (Β΄ 1332) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) για την παρούσα Απόφαση ορίζονται 
οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Θεσπρωτίας που έχουν υποβάλλει δήλω-
ση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 
2020, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα (μεγαλύτερα των 
τεσσάρων ετών) και και διατηρούν τουλάχιστον 1 (ένα) 
στρέμμα μανταρινιών ποικιλίας «μανταρίνι».

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 70 ευρώ / 
στρέμμα.

2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή 
επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον 
έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβα-
νόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει 
το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοπούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομι-
κών ετών, δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12813Τεύχος B’ 1430/10.03.2023

το όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα I του Καν (ΕΕ) 
316/2019(134.272.042).

4. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επι-
λέξιμες δαπάνες, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρ-
βαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή 
του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα 
συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες 
δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες 
ή δεν συνδέονται με συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες 
μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις 
που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

5. Κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλω-
ση σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λο-
γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), 
ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοι-
χου ποσού για το έτος 2023 από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Για το έτος 2023 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 185.703 ευρώ, υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων ορίζεται ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση της 
παρ. 1 επιστρέφονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον Κρα-
τικό Π/Υ (ΑΛΕ Εσόδων 15090789001 «Λοιπές Επιστροφές 
Ποσών»).

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 με κάθε πρόσφορο 
μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής 
ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019 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 εν δυνάμει δικαιούχους για το 
ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε, 
ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο,

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετι-
κά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν 
οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με 
αυτούς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. 
(ΕΕ) 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 
316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπρα-
ξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο 
ατομικό όριο των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο 
τριών ετών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 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 στο άρθρο 5 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Καν. (EE) 1408/2013,

ε) η διενέργεια των ανωτέρω διασταυρωτικών ελέγχων 
πραγματοποιείται και με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν 
οι δικαιούχοι σε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν 
σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν 
λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν 
(ΕΕ) 1408/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσ-
σονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά 
έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος [παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του Καν (ΕΕ) 1408/2013, ως συνημμένο Παράρ-
τημα ΥΔ De Minimis],

στ) σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρω ελέγχους δι-
απιστωθεί μη τήρηση των όρων του Καν (ΕΕ) 1408/2013 
(όπως υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων), τότε είναι άμεσα απαιτητό το 
σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης, εντόκως από την 
ημερομηνία τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το 
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχε-
τικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των 
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμε-
νου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμή-
μα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώρι-
ση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό 
φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαί-
νει:

- 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 
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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 (παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Καν. (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού 
η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να ενημερώνει το Πληρο-
φοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Ση-
μασίας (ΠΣΣΕΗΣ) για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων 
στον τομέα της γεωργίας βάσει της υπό στοιχεία 59886/
ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β΄ 2417) κοινής υπουργικής απόφα-
σης και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται 
στην υπ’ αρ. 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2) 
εγκύκλιο, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται.

9. 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 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 
τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
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Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ     

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02014301003230008*
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