
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 
παραγωγής Σπαραγγιών και λεπτομέρειες εφαρ-
μογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοί-
νωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 
fi nal (Προσωρινό Πλαίσιο).

2 Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων 
στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της 
χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού 
Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 19/03/2020 C(2020)1863 fi nal (Προσωρινό 
Πλαίσιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    113/221330 (1)
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα 

της παραγωγής Σπαραγγιών και λεπτομέρει-

ες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση 

την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 

C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. 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).

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

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121) και του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155).

6. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (Α΄113) που 
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας υπ’ αρ. 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

8. 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 το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (Α΄135).

9. Την υπ΄ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).

10. Την υπ΄ αρ. 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» (Α΄1205).

11. Το άρθρο 1ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α΄ 42 της 25/02/2020 και το άρθρο 9ο 
της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α΄64 της 14/03/2020 που κυρώθηκαν 
με το ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

12. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με ΦΕΚ Β΄ 
915/2020 (άρθρο 1ο σημεία 48-52) και ΦΕΚ Β΄1299/2020 
περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς 
και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Β΄986/2020 και 
Β΄1168/2020 περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των πο-
λιτών.

13. 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 
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις την C (2020)2215 
final της 03/04/2020, C(2020)3156 final της 08/05/2020 
και C(2020) 4509 final της 29.06/2020 όμοιες.

14. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 
5184 final της 23.07.2020 με την οποία εγκρίνεται η 
πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών Σπαραγγιών της 
Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών Σπαραγγιών 
όλης της χώρας λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήμα-
τός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του 
Κορονοϊού (COVID-19).

16. Το υπ’ αρ. 3726/28-5-2020 έγγραφο από το Γραφείο 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την παροχή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης σε παραγω-
γούς σπαραγγιών.

17. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 4.731.210 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυ-
φθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋ-
πολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 
2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» 
στον ΕΛΕΓΕΠ.

18. Την υπ΄ αρ. 2/22350/30-06-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 
του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του 
Υπ.Α.Α.και Τ. οικονομικού έτους 2020.

19. Την υπ΄ αρ. Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).

20. Την υπ΄ αρ. 12059/174749-02/07/2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 4.731.210 ευρώ 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. 
και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 51832 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., 
ΑΔΑ:ΨΒΞ64653ΠΓ-8Γ2.

21. Την υπ΄ αρ. ΓΝ 049/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ 
του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Την υπ΄ αρ. 975/202032/22.07.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή 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 με την μορφή άμε-
σης επιχορήγησης στον τομέα της παραγωγής Σπαραγ-
γιών σύμφωνα με 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 COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις την 
C(2020)2215 final της 03/04/2020, C(2020)3156 final της 
08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020 όμοι-
ες και την C(2020) 5184 final της 23.07.2020 απόφαση 
έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής Σπαραγγιών σε όλη 
τη χώρα οι οποίοι:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας ενίσχυσης για το 
έτος 2019, έως και στις 31/12/2019.

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 ασυμβίβα-
στη 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.

Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης
στον τομέα παραγωγής σπαραγγιών

1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζε-
ται σε 270 ευρώ/στρέμμα.

2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο πα-
ραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της 
παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 € περιλαμ-
βάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυ-
ήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικ. Έτους 2020 με δικαι-
ούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 4.731.210 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής-Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών 
ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-
λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημε-
ρώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους 
α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτηση 
Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
απόφασης και β) ότι οι Αιτήσεις Κρατικής Ενίσχυσης που 
υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.

2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά 
Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην πα-
ρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός 
από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν ότι:

α) το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρού-
σας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν 
λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει 
τις 100.000 ευρώ.
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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 ενί-
σχυση 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 παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμή-
μα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και 
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγ-
ματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους 
των Αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία 
στην δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 
του 2019.

5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο-
ράς-Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην ανα-
γνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει 
σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ-
βαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην 
αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λο-
γαριασμών των δικαιούχων.

7. 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.

8. 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 λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης 
κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της 
κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλλη-
λων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιού-
χους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χο-
ρηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο 
του.

10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δια-
τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από 
την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία 
ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για 
να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσε-
ων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά 
διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα 
με τους υφιστάμενους κανόνες.

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

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ.     114/221359 (2)
Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων 

στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της 

χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρι-

νού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επι-

τροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προ-

σωρινό Πλαίσιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. 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).

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

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (Α΄ 121) και του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155).

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

7. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143).

8. Τα άρθρα 13-29 του ν.  2637/1998 (Α΄ 200) περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν 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. 3147/03 (Α΄135).

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).

10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ», (Β΄ 1205).

11. Το άρθρο 1ο της πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α΄ 42 της 25/02/2020 και το άρθρο 9ο 
της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α΄64 της 14/03/2020, που κυρώθηκαν 
με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22-03-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19», (Β΄986).

13. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04-04-2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοι-
νής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/ 
22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)», 
(Β΄ 1168).

14. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέ-
τρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λα-
ϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 
(Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρ-
τίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών 
από 23.3.2020 έως και 30.4.2020», (Β΄ 943).

15. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040/20-03-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Απαγόρευσης λει-
τουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του 
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται 
μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την 
Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και 
το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020», (Β΄ 988).

16. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/07-04-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας 
κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προ-
ληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Β΄ 1210).

17. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30-04-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων 
λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 
(Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 
31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτι-
κούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Β΄ 1640).
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18. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/10-04-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέ-
τρου της αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών της 
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και κάθε 
μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της περ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και 24.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19», (Β΄ 1300).

19. 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 
COVID-19», όπως ισχύει.

20. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών πωλητών 
λαϊκών αγορών όλης της χώρας λόγω σοβαρής μείω-
σης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας 
της πανδημίας του COVID-19 και των συνακόλουθων 
μέτρων απαγόρευσης των μετακινήσεων, τροποποίησης 
των όρων λειτουργίας, αλλά και της κατά διαστήματα και 
περιοχές αναστολής λειτουργίας.

21. Το υπ’ αρ. 775/139618/29-05-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Γε-
νικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

22. Το υπ’ αρ. 37304/17-06-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

23. Την υπ’ αρ. 045/2020 με αρ. πρωτ. 66073 ΕΞ 
2020/29.06.2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

24. Την υπ’ αρ. 976/202122/22.07.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή 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 σχε-
δίου ΚΥΑ.

25. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
C(2020)5184 final της 23.07.2020 με την οποία εγκρίνεται 
η πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών πωλητών λαϊκών 
αγορών της Ελληνικής Δημοκρατίας με βάση το πλαίσιο 
της παρ. 20 της παρούσας.

26. Την υπ’ αρ. Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).

27. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 14.800.000 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002«οι-
κονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά 
πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

28. Την υπ’ αρ. 2/21340/23.06.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 
του Ε.Φ 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του 
Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.

29. Την υπ’ αρ. 11779/107236/29.06.2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 14.800.000 ευρώ 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. 
και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 50371 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., ΑΔΑ: 
6ΦΛΤ4653ΠΓ-ΝΗΩ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων με την 
μορφή άμεσης επιχορήγησης στον κλάδο των παραγω-
γών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με 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 COVID-19», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αρ. C(2020) 
5184 final της 23.07.2020 απόφασης έγκρισης της Ευρ. 
Επιτροπής.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οι-
κονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι 
παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, 
οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 
έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης 
στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 
702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενί-
σχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγού-
μενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λα-
ϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών 
οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών 
(ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οι-
κοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού οικονομικής ενί-
σχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

- σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές 
αγορές, του οποίου η δραστηριότητα διεκόπη λόγω της 
απαγόρεσης των μετακινήσεων από Περιφέρεια σε Περι-
φέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

- σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές 
αγορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η λειτουργία των 
οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.
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- σε 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγο-
ρές, του οποίου η δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω 
τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εξαιρούνται των ως άνω ενισχύσεων οι παραγωγοί 
πωλητές σε λαϊκές αγορές του κλάδου παραγωγής αν-
θέων και οι οποίοι έλαβαν ή θα λάβουν κρατική οικονο-
μική ενίσχυση στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 626/ 
123515/14.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄ 1932).

2. Σε περίπτωση που παραγωγός πωλητής σε λαϊκές 
αγορές εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, 
θα λάβει μόνο μία ενίσχυση, ήτοι εκείνη με το μεγαλύ-
τερο ποσό.

3. Σε περίπτωση που παραγωγός πωλητής σε λαϊκές 
αγορές έχει λάβει, λόγω του περιορισμού ή της αναστο-
λής άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το 
επίδομα των 800 ευρώ, θα λάβει τη διαφορά, εφόσον 
αυτή προκύπτει.

4. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο πα-
ραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της 
παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 € περιλαμ-
βάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 
2390901002 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικ. Έτους 
2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 14.800.000 ευρώ.

3. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής-Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών 
ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο οποίος ενημερώνει 
με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους α) για 
το μέτρο της κρατικής ενίσχυσης στο οποίο δύνανται να 
υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παρούσας, β) για τη διαδικασία υποβολής 
της σχετικής Αίτησης Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρ-
τήματος Ι της παρούσας απόφασης και γ) ότι οι Αιτή-
σεις Κρατικής Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς 
θα απορρίπτονται.

2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά 
Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην παρού-

σα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός σαράντα πέντε ημε-
ρών (45) από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, 
προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν, εκτός των άλ-
λων, ότι: α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της 
παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που 
έχω λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαί-
νει τις 100.000 ευρώ. β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν 
ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019 σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 και 2014 γ) δεν εξακο-
λουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει 
κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με από-
φαση της Επιτροπής ή του ΔΕΕ κατά τα οριζόμενα στην 
περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013. Η αίτηση συνοδεύεται, υποχρεωτικά, 
από την Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σε 
ηλεκτρονική μορφή.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμή-
μα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και 
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγ-
ματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους 
των Αιτήσεων ενίσχυσης και συντάσσει τις καταστάσεις 
με τους δικαιούχους παραγωγούς πωλητές σε λαϊκές 
αγορές με βάση:

α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευ-
σης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019,

β) τα στοιχεία των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγο-
ρών που ασκούν την δραστηριότητα σε άλλη Περιφέρεια 
από αυτή της εκμετάλλευσης, όπως αυτά διαβιβάστηκαν 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 
την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ) τα στοιχεία των παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγο-
ρές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των οποίων η λειτουρ-
γία ανεστάλη, όπως αυτά διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας,

δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Εμπόρων 
Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα διαβιβαστούν στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλη 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Επίσης, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
θα προχωρήσει σε διασταυρωτικούς ελέγχους των δη-
λωθέντων στοιχείων στην Αίτηση του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από 
τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.

5. Οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούνται να 
πραγματοποιήσουν οπτικό δειγματοληπτικό έλεγχο σε 
ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των αι-
τήσεων που θα υποβληθούν.

6. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο-
ράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης σε όσους κρίνονται δικαιούχοι 
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ενίσχυσης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη 
Διεύθυνση Πληρωμών.

7. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ-
βαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην 
αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λο-
γαριασμών των δικαιούχων.

8. Για τους αιτούντες που από τον πρώτο διασταυρω-
τικό έλεγχο δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων, 
πραγματοποιούνται αρμοδίως συμπληρωματικοί έλεγχοι 
και ολοκληρώνεται η διαδικασία σε επόμενη πληρωμή.

9. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο-
χρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, εφόσον 
απαιτηθεί, δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφο-
ρίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγμα-
τοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογρα-
φικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει 
δικαιούχοι.

10. 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 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε 

πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρα-
τικής ενίσχυσης της παρούσας.

11. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαι-
ούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους 
χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστό-
τοπό του.

12. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η 
τελευταία ενίσχυση.

13. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περι-
λαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να 
πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. 
Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα τα στοιχεία αυτά δι-
αβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα 
με τους υφιστάμενους κανόνες.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο-
μηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02033431008200012*
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