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ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
                                                                                           

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

«Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης  στον τομέα της παραγωγής Ανθέων και

λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής

της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Κανονιστικές διατάξεις όπως ισχύουν:

α) Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για

την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVE)-19», όπως τροποποιήθηκε με την C (2020)2215 final της

03/04/2020 απόφαση της Επιτροπής και ισχύει.

Β)  Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SA.57194 της 5/5/2020 με την οποία εγκρίνεται η

πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών Ανθέων της Ελληνικής Δημοκρατίας με βάση το πλαίσιο

της παρ. 14 της παρούσας.

2. Τις διατάξεις:

α)  Τις  αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/20  (ΦΕΚ 915/Β΄/2020)  (άρθρο  πρώτο,  στοιχεία  48-52)  και

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/20 (ΦΕΚ 1299/Β΄/2020) κοινές υπουργικές αποφάσεις περί απαγόρευ-

σης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/20 (ΦΕΚ 986/Β΄/2020)

και αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/20 (ΦΕΚ 1168/Β΄/2020) κοινές υπουργικές αποφάσεις περί απα-

γόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.
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β) Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών ανθέων όλης της χώρας λόγω σοβαρής μείωσης του ει-

σοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) και της 

συνακόλουθης απαγόρευσης πώλησης ανθέων από σημεία πώλησης.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στοχεύει στη  στήριξη της οικονομίας κατά την

διάρκεια  της  τρέχουσας έξαρσης της  νόσου COVΙD-19 και  συγκεκριμένα  με την   υπ’αρίθμ.

626/123515/14-5-2020  ΚΥΑ  (ΦΕΚ/Β΄1932/20-5-2020  )  παρέχεται  στήριξη  στον  τομέα  της

παραγωγής Ανθέων.

2.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολι-

σμού  και  Εγγυήσεων  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  626/123515/14-5-2020

ΚΥΑ  (ΦΕΚ/Β΄1932/20-5-2020) «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής

Ανθέων και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επι-

τροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-

ει» ορίζονται ως αρμόδιες για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των ενδιαφερόμενων α)

για το μέτρο της κρατικής ενίσχυσης στο οποίο δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, β) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτησης

Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και γ) ότι οι Αιτήσεις Κρατι-

κής Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.

Ειδικότερα:

α) Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμήμα Λειτουργίας - Αγοράς και Εφαρμογής

Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια:

 για την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκε-

λο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών 

  για την διαχείριση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αίτησης ενίσχυσης. 

 για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων σχετικά με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης

 για την ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων για το ποσό της Άμεσης επιχορήγησης 

μέσω κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον 

ιστότοπό του
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β)  Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανο-

γραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκ-

μετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019.

γ) Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής

και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των

ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων σε όλη τη χώρα οι οποίοι:

α) Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπο-

βολής),

β) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)

702/2014 (αρθ. 2 σημ. 14),

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβί-

βαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε και σύμφωνα με

την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

- σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών αν-

θέων, φυτών κηποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου (κατηγορία 1)

- σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλ-

λωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου (κατηγορία 2)

2. Σύμφωνα με τις δηλωθείσες εκτάσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019 οι καλλιέρ-

γειες ταξινομούνται ανά κατηγορία της ανωτέρω παραγράφου όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα

1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ταξινόμηση Καλλιεργειών σε κατηγορίες

Α/Α Περιγραφή Καλλιέργειας Κατηγορίες
Καλλιέργειας

1 ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 1
2 ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2
3 ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1

4 ΓΚΑΖΟΝ 1
5 ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 1
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6 ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2
7 ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2

3. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) βάσει

του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποια-

δήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.

Στο ποσό των 100.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο εν δυνάμει δικαιούχος υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτη-

σης ΕΑΕ 2019 είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του:

-  Απευθείας  μέσω  της  επιλογής  "Χρήση  εφαρμογής"  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  https://

registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εφόσον  διαθέτει  προσωπικούς  κωδικούς  από  πα-

λαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ) ή μέσω

της ίδιας επιλογής εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (επιλογή "Αίτη-

μα  εγγραφής"  στην  ανωτέρω  σελίδα)

- Μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο οποίο είχε απευθυνθεί για την υποβολή

της  Ενιαίας  Αίτησης  Ενίσχυσης  2019.Υπόδειγμα  της  αίτησης  επισυνάπτεται  στην  παρούσα

Εγκύκλιο ως Παράρτημα Ι. Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται από: 20-5-2020 έως 20-

6-2020 προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Δεν έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή συμπεριλαμβανομένης της

παρούσας ενίσχυσης οι οποίες υπερβαίνουν τις 100.000 €,

β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019 σύμφωνα με

τον Κανονισμό΄(ΕΕ) 702/2014,

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και

ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4

της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
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6. ΓΕΝΙΚΑ

Τα  αρχεία  που  αφορούν  τις  κρατικές  ενισχύσεις  χορηγούμενες  στο  πλαίσιο  της  υπ’αρίθμ.

626/123515/14-5-2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ/Β΄1932/20-5-2020) διατηρούνται  από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                   Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

1. Κ.Υ.Δ.
2. Π.Μ., Ν.Μ. & Ν.Γ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

 Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΕΩΝ

(Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων….. ,
ΦΕΚ Β΄….. )

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ -  ΜΟΝΙΜΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Β. ΔΗΛΩΣΗ 

Ο παραπάνω δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης δηλώνω υπεύθυνα ότι  :

1)  Είμαι παραγωγός Ανθέων σε καλλιέργεια                    
      Α) Ανοικτού τύπου ……..στρεμ.
      Β) Θερμοκηπίου………...στρεμ.
2)   Αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  που  αναφέρονται  στην  Ανακοίνωση  της

Επιτροπής αριθ.  C(2020) 1863  final της  19/03/2020 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει
(Προσωρινό Πλαίσιο) καθώς και τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ. …), 

3)    Η επιχείρησή μου δεν  ήταν προβληματική κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014 (αρθ.2),  

4)  Δεν  έχω  στη  διάθεσή  μου  ενίσχυση  η  οποία  έχει  κριθεί  ασυμβίβαστη  βάσει
προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

5)   Το ποσό ενίσχυσης  που θα λάβω βάσει  της παρούσας,  αθροιζόμενο με τυχόν άλλες
ενισχύσεις που έχω λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει τις 100.000
ευρώ.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την  κρατική  ενίσχυση  που  προβλέπεται  από  την  ΚΥΑ626/123515/14-5-2020
(ΦΕΚ/Β΄1932/20-5-2020)

Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

             ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Χ) κλικάρισμα.

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   ………………..…… ΗΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ …………..……… (Κωδ.Ηλεκτρ.Καταθ. .  ……………...
…………)

Α.Φ.Μ. ….………......….…… Δ.Ο.Υ.………..…..….……… ΑΜΚΑ ………..…..………Δ.Α.Τ. …....
……….…… ΕΠΩΝΥΜΟ………….…….………………...…...…..…… ΟΝΟΜΑ ……..……….
…………...…………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…………….………..…….………… 
ΤΡΑΠΕΖΑ-Τραπεζικός 
Λογαριασμός………………………………………………………………………………………………
…….... ΙΒΑΝ…………………………………………………………..........
…………………………………………………...………………………
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