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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4936/130806
  Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 

στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34) όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 
Α΄70), το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄101), το άρθρο 
31 του Ν. 2076/92 και το αρθρο 19 του Ν. 2367/95, όπως 
ισχύει σήμερα. 

2. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί 
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».

3. α Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

 β Το άρθρο 1 του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ 141/Α΄/12)

4. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1−9−2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄ 2002). 

7. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής 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 ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 
minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προ−
ϊόντων.

9. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προιόντων, σε περιόδους ειδικών δυσχερειών.

10. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας ( de minimis) 
στον τομέα παραγωγής γεωργικών προιόντων, μπορεί 
να ανέλθει μέχρι του ύψους των 75.382.500 Ευρώ για 
την περίοδο τριών ετών σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 1535/2007.

11. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ύψους μέχρι 25.000.000 Ευρώ, για το έτος 2012, 
η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 
προυπολογισμό του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, .στον 
ΕΛΕΓΕΠ (ΣΑΕ 082, έργο 2012 ΣΕ08200000).

12. Την αριθμ. 54883/ΔΕ – 6599/17.12.2012 Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων ( ΥΠΑΑΥΜΔ) για την εγγραφή 
του έργου με αριθμό 2012ΣΕ08200000 και τίτλο «Χορή−
γηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο τομέα παρα−
γωγής γεωργικών προιόντων Καν 1535/2007» στο Εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ 2012, ΣΑΕ 082.

13. Την αριθμ.Υ48/9.7.12 Απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012, αποφασίζουμε:

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση του απαραί−
τητου θεσμικού πλαισίου για την χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)1535/2007 και 
καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

 ΑΡΘΡΟ 1
 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος ση−
μασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ)1535/2007, 
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είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (Παρ. I 
της συνθήκης C 321 Ε /83/29−12−2006), εκτός των αλιευ−
τικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 

 ΑΡΘΡΟ 2
 Πεδίο εφαρμογής

Στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)1535/2007 εντάσσονται οι 
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιού−
χους, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

1. ενισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση 
την τιμή ή την  ποσότητα των προϊόντων που αγορά−
ζονται ή διατίθενται στην αγορά

2. ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται 
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με την λειτουρ−
γία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες 
σχετικές με την εξαγωγική δραστηριότητα

3. ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησι−
μοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων. 

4. ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επι−
χειρήσεις.

 ΑΡΘΡΟ 3
 Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται κατά αποκοπή, 
μπορεί να είναι:

1. το ίδιο για κάθε δικαιούχο ή
2. να διαφοροποιείται, λαμβάνοντας υπόψη τους πε−

ριορισμούς του άρθρου 2 
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασί−

ας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ σε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

 ΑΡΘΡΟ 4 
 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 αντί−
στοιχου ποσού για το έτους 2012 από το Εθνικό σκέ−
λος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 082 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Για το έτος 2012 (έτος έναρξης της τριετίας) το 
ύψος χρηματοδότησης της ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των 25.000.000 Ευρώ,

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων είναι ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται 
στην αριθμ.37501/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μεταφοράς της Δη−
μόσιας Δαπάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ» (ΦΕΚ 485/Β΄/2009).

 ΑΡΘΡΟ 5
 Διαδικασία – Έλεγχος

Η αρμόδια υπηρεσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνει τους 
ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης 
που μπορούν να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋπο−
θέσεις του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007, καθώς και ότι η 
ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή 
στον Κανονισμό. Τους ζητά να αποστείλουν δήλωση 
σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έλαβαν κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπρα−
ξη της νέας ενίσχυσης δεν θα υπερβεί το ανώτατο όριο 
εντός τριών ετών σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

Για το έτος 2012 ( έτος έναρξης της τριετίας) οι πλη−
ρωμές των δικαιούχων μπορούν να πραγματοποιηθούν 
εντός του οικονομικού έτους 2013

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου (άρθρο 
3 παράγραφος 2 του Καν 1535/07 )η αρμόδια υπηρεσία 
φροντίζει για την ανάκτηση (του υπερβαίνοντος ποσού) 
της ενίσχυσης από τον δικαιούχο ή διασφαλίζει την 
κοινοποίηση του μέτρου ενίσχυσης που οδήγησε την 
υπέρβαση στην Επιτροπή.

 ΑΡΘΡΟ 6
 Τελικές διατάξεις

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας και η δια−
δικασία καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης. και Τροφίμων 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και για το διάστημα που προβλέπεται από τον 
Καν 1535/07 εκτός και αν άλλως ορισθεί με νεότερο 
Κανονισμό της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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