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ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α. 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 7575/21-9-2022 Ερώτηση 

 

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μεϊκόπουλος, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα 
εξής: 
 
Σε σχέση με το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό 
πετρέλαιο, σημειώνουμε ότι:  

 Εφαρμόστηκε το 2022, πρώτη φορά από το 2016, μετά από συνεργασία του Υπουργείου μας και 
του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Μέχρι στιγμής, για το α' εξάμηνο του 2022, πιστώθηκε σε 297.932 ΑΦΜ αγροτών, το ποσό των 
72.765.011,38 ευρώ.  

 Το ανωτέρω ποσό πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, κατά κύριο 
επάγγελμα αγροτών, άμεσα, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

 Είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με επιστρεπτέα ποσά οφειλών προς το Δημόσιο.  

  H πληρωμή του έγινε νωρίτερα, τέλος Αυγούστου αντί του Νοεμβρίου.  

 

Αναφέρουμε ότι, ο βασικότερος λόγος που δεν έλαβαν την ενίσχυση δυνητικοί δικαιούχοι, είναι η 
μη εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Για τον λόγο αυτό, 
δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πληρούν τις προϋποθέσεις για 
την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και δεν έλαβαν την επιστροφή που δικαιούνται επειδή δεν 
είχαν εγγραφεί εγκαίρως, έως τις 15 Ιουλίου, στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.), να 
εγγραφούν έως τις 30 Οκτωβρίου 2022, ώστε να λάβουν, ακολούθως, το ποσό της επιστροφής του 
ΕΦΚ που τους αναλογεί. 

 
Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59068/26-9-2022 έγγραφο του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59068/26-9-2022  έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1.Υπουργείο Οικονομικών                             
   Γραφ. κ. Υπουργού 
2.Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο 
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