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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 372/19-10-2022 Ερώτηση 

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε  ο Βουλευτής  κ.  Β.  Κεγκέρογλου,  για τα θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το  άρθρο 95 του ν.4982/2022, δύναται να χορηγηθεί ενίσχυση συνολικού ποσού έως 60
εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη στήριξή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αυξημένης τιμής των λιπασμάτων.
Το μέτρο στοχεύει στην οικονομική στήριξη των επιχειρηματικά ασχολούμενων στον αγροτικό τομέα,
ούτως  ώστε  η  κατανομή  του  συνολικά  διατιθέμενου  ποσού  να  αποτελέσει  μια  κατά  το  δυνατόν
αποτελεσματική  στήριξη  του  εν  λόγω  τομέα  και  να  συμβάλει  στη  διασφάλιση  της  επισιτιστικής
επάρκειας της χώρας.

Με  την  αριθ.  635/321245/26-10-2022  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών,  του
Υφυπουργού  Οικονομικών  και  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  «Εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των
λιπασμάτων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  95  του  ν.  4982/2022  (Α’  195)» (Β΄  5579),  καθορίζονται  οι
κατηγορίες  δικαιούχων  καθώς  και  η  διαδικασία  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  χορήγηση  της
ενίσχυσης.

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  επιχειρήσεις,  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  ή  νομικές  οντότητες,
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη
τη χώρα οι οποίες:

 α)  Σε  περίπτωση  φυσικών  προσώπων,  είναι  επαγγελματίες  αγρότες  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο
Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  (Μ.Α.Α.Ε.)  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

 β)  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων  ή  νομικών  οντοτήτων,  έχουν  ενεργό  Κωδικό  Αριθμό
Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  στο  Φορολογικό  Μητρώο,  κατά  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας,  κύριο  ή
δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας,

 γ)  έχουν  πραγματοποιήσει  αγορές  λιπασμάτων  και  τα  σχετικά  παραστατικά  έχουν  εκδοθεί  από
1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

 δ) 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.

Η ως άνω ΚΥΑ εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής της εξουσιοδότησης και είναι σύμφωνη προς
συνταγματικής  ή υπερνομοθετικής  ισχύος διατάξεις,  διότι  περιλαμβάνει  αντικειμενικά  κριτήρια  και
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προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα χορηγηθεί η ενίσχυση. Ειδικότερα, η χορήγηση της ενίσχυσης σε
όσους  δικαιούχους  έχουν  εκδώσει  παραστατικά  (τιμολόγια),  για  τις  αγορές  που  έχουν
πραγματοποιήσει στο συγκεκριμένο πιο πάνω χρονικό διάστημα, συνιστά ένα μέσο επιβράβευσης των
συνεπών φορολογούμενων και ενίσχυσης της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, σύμφωνη με τις
αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Σ. Συνεπώς, η ενίσχυση
θα χορηγηθεί σε όσους έχουν προβεί σε πραγματικές δαπάνες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
1. Υπουργείο Οικονομικών

Γραφείο κ. Υπουργού

2. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
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