
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 
2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα 
«Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 
2018» (Β΄ 1803).

2 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτο-
γενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζι-
ων ροδάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς 
στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Λάρισας και Τρικάλων και λεπτομέρειες εφαρ-
μογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352,
24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονι-
σμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ3(α)οικ.19229 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 

2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με 

θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 

(Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 

2017 και 2018» (Β΄ 1803). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), 

όπως τροποποιήθηκε και ιδίως με το άρθρο δεύτερο του 
ν. 4771/2021 (Α΄ 16).

2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 105) με το οποίο επεκτείνεται χρονικά 
ο σχετικός μηχανισμός και στα έτη 2019-2022.

3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Υγείας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ-
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄ 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4322/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148/2014).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).

7. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110040/15.11.2012 υπουρ-
γική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2012» (Β΄ 3034).

8. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110034/15.11.2012 υπουρ-
γική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2013» (Β΄ 3035).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.76818/9-8-2013 «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. οικ. 110034/15-11-2012 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2013» (Β΄ 3035).

10. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.38071/05-05-2014 «Μηχα-
νισμός αυτόματων επιστροφών ("Clawback") φαρμακευ-
τικής δαπάνης έτους 2014 και 2015» (Β΄ 1145).

11. Την υπό στοιχεία οικ.75520/14-08-2014 «Μηχανι-
σμός αυτόματων επιστροφών ("Clawback") φαρμακευ-
τικής δαπάνης έτους 2014 και 2015» (Β΄ 2243).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 «Μηχανισμός 
αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής 
δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/50389/
30.6.2017 (Β΄ 2254), με την υπό στοιχεία Δ3(α)/63585/
17.9.2018 (Β΄ 4065), την υπό στοιχεία Δ3/Γ.Π.49828/
6-8-2020 (Β΄ 3389) και την υπό στοιχεία Δ3(α)Γ.Π. 
78520/10-12-2020 (Β΄ 5511)

13. Tο υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/7/οικ.4607/22-2-2021 
«Σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού claw back εξω-
νοσοκομειακής δαπάνης ΕΟΠΥΥ για το β΄ εξάμηνο του 
2020».

14. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 18050/22-3-2021 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο, από το 
περιεχόμενο της προωθούμενης απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την τροποποίηση της παρ. 4 του μόνου άρθρου της 

προαναφερόμενης υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015
(Β΄ 1803) (12 σχετικής) ως εξής:

«4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπολογίζεται 
σε εξαμηνιαία βάση η τελική υπέρβαση από τον στόχο. 
Το ποσό της υπέρβασης επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευ-
τική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευτική 
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε φαρ-
μακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας υπο-
λογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία 
του εξαμήνου που διαθέτει ο φορέας, από το σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα σά-
ρωσης συνταγών και αφορούν τα φάρμακα που αποδε-
δειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Με βάση 
τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων που 
έχουν αποδεδειγμένα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για 
το εξάμηνο του έτους, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη 
των φαρμάκων κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας και από αυτή προκύπτει το μερί-
διο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Για τον προσδιορισμό 
της δαπάνης κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας, αφαιρείται η συμμετοχή των ασφα-
λισμένων, ποσά που αφορούν νομοθετημένες εκπτώσεις 
και επιστροφές (rebates) της φαρμακευτικής εταιρείας 
ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, ποσά που αφορούν 
οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά 
από σχετική συμφωνία, ποσά που αντιστοιχούν σε επι-
στροφές χονδρεμπορικού κέρδους από απευθείας πω-
λήσεις σε φαρμακοποιούς ή συνεταιρισμούς τους, ποσά 
που αφορούν σε περίθαλψη Ευρωπαίων Πολιτών και ο 
Φ.Π.Α.

Από την 1.7.2020 και εξής το ποσό της υπέρβασης 
της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρεί-
ες ή στους ΚΑΚ α) κατά 80 % με βάση τα τελικά μερίδια 
αγοράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προ-

ϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε 
εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύ-
πτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και 
των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν 
τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 20% με βάση το με-
ρίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο 
ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας 
προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανά-
πτυξη φαρμακευτικής εταιρείας λαμβάνεται η θετική 
διαφορά μεταξύ της τελικής καθαρής δαπάνης των προ-
ϊόντων που κατέχει η φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ κατά 
το τρέχον εξάμηνο αναφοράς και της τελικής καθαρής 
δαπάνης των ανωτέρω προϊόντων κατά το αντίστοιχο 
εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε 
αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει 
από το Claw back, ανεξαρτήτως κατοχής και αντιπρο-
σώπευσης των προϊόντων στο εξάμηνο σύγκρισης. Το 
άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανί-
ζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση 
για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης.

Από την 1.7.2020 και εξής για τα γενόσημα φάρμακα, 
όπως ορίζονται από τον ΕΟΦ με αναφορά στη νομική 
βάση των γενοσήμων φαρμάκων κατά τον συνδυα-
σμό των διατάξεων της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 
32221/2013 (Β΄ 1049) σε συμμόρφωση της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, τα φάρμακα αναφοράς για τα οποία έχει 
λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους
(off-patent φάρμακα) καθώς και για χρονικό διάστημα 
από 1.7.2020 έως 31.8.2020 για τα εμβόλια που έχουν 
ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το ποσό 
της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερί-
ζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ μόνον με βάση τα τε-
λικά μερίδια αγοράς, όπως προσδιορίζεται στο υπό α) 
ανωτέρω στοιχείο. Ως φάρμακα αναφοράς (off- patent) 
νοούνται όλα τα φάρμακα αναφοράς μετά την τεκμηριω-
μένη λήξη της προβλεπόμενης δεκαετούς ή ενδεκαετούς 
περιόδου προστασίας των δεδομένων τους, σύμφωνα με 
την παρ 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013 (Β΄ 1049). Ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου 
ως γενοσήμου φαρμάκου ή φαρμάκου αναφοράς μετά 
τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του 
γίνεται από τον ΕΟΦ, με αναφορά στη νομική βάση σύμ-
φωνα με την οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας του. 
Ο ΕΟΦ υποχρεώνεται να αποστέλλει σε μηνιαία βάση 
στον ΕΟΠΥΥ κατάλογο με τα γενόσημα φάρμακα και σε 
τριμηνιαία βάση κατάλογο για τα φάρμακα για τα οποία 
έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους, 
ανά εννιαψήφιο κωδικό ΕΟΦ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουλίου 2020.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 

2015 (Β΄ 1803) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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   Αριθμ. 553/85731 (2)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

(de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωρ-

γικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της 

πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επι-

τραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους πα-

ραγωγούς στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, 

Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων και λεπτομέ-

ρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κα-

νονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ 

L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κα-

νονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν»
(Α΄ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

2. 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).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
4. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-

μόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που 
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α΄ 113).

5. Των άρθρων 66, 67, της παρ. 3 του άρθρου 77 του
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)

6. 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) και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4322/2019 (Α΄ 133).

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

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Ορ-
γανισμού 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 των παρ. 1-8 του άρθρου 29 
του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

10. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανι-
σμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).

11. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονι-
σμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-
νυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1408/2013 της επιτρο-
πής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352, 24.12.2013,) όπως τροποποι-
ήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/
22-02-2019).

13. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων σε περιόδους ειδικών δυσχερειών και ειδι-
κότερα των παραγωγών επιτραπέζιων ροδάκινων και 
νεκταρινιών στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρι-
νας, Λάρισας και Τρικάλων λόγω σοβαρής μείωσης του 
εισοδήματός τους το έτος 2020 εξαιτίας των έκτακτων 
καιρικών φαινομένων που συνέβαλλαν στην ποιοτική 
και ποσοτική υποβάθμιση των όψιμων ποικιλιών των 
βιομηχανικών και των επιτραπέζιων ροδάκινων και νε-
κταρινιών εσοδείας 2020.

14. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό ύψους 8.457.660 €
που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημα-
σίας «de minimis» στον τομέα παραγωγής βιομηχανικών 
και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών δεν υπερ-
βαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την 
Ελλάδα ανέρχεται σε 134.272.042 ευρώ σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Κανονισμό υπ’ αρ. 316/2019.

15. Το γεγονός ότι για την τριετία 2019-2021 έχουν 
χορηγηθεί μέχρι σήμερα ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
συνολικού ύψους 57.034.051 ευρώ στον γεωργικό τομέα.

16. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 8.457.660 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οι-
κονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά 
πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

17. Την υπ’ αρ. 2/48807/16.03.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 
2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων οικονομικού έτους 2021.

18. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

19. Την υπ’ αρ. 5099/76689/18.03.2021 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.457.660 ευρώ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχω-
ρίστηκε με α/α 22647 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΑΔΑ: 6ΧΟ34653ΠΓ-ΒΒΧ.

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ 013/2021 της 04.02.2021 γνω-
μοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
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21. Την υπ’ αρ. 273/76818/18.03.2021 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περ. ε΄ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(de minimis) στους παραγωγούς βιομηχανικών και επι-
τραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στις Π.Ε. Ημαθί-
ας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και 
επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στις Π.Ε. Ημα-
θίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων 
και διέθεταν παραγωγικά δένδρα ηλικίας άνω των τεσ-
σάρων ετών κατά το 2020.

2. Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να δια-
θέτουν ποικιλίες βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκι-
νων και νεκταρινιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι
της παρούσας απόφασης.

2. Το σύνολο των εκτάσεων που μπορούν να τύχουν 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανέρχεται σε 54.402 
στρέμματα καλλιεργειών βιομηχανικών ροδάκινων, 
σε 14.604 στρέμματα επιτραπέζιων ροδάκινων και σε 
11.256 στρέμματα καλλιεργειών νεκταρινιών.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/ 
2013. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

Άρθρο 4
Όροι και ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται 
οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια 
βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκτα-
ρινιών στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Λάρισας και Τρικάλων και έχουν υποβάλλει δήλωση εκ-
μετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2020 

και διατηρούν καλλιέργεια τουλάχιστον ένα (1) στρέμ-
μα βιομηχανικών ή επιτραπέζιων ροδάκινων ή ένα (1) 
στρέμμα νεκταρινιών.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 110 ευρώ ανά 
στρέμμα για τα βιομηχανικά ροδάκινα, σε 100 ευρώ ανά 
στρέμμα για τα επιτραπέζια ροδάκινα και 90 ευρώ ανά 
στρέμμα για τα νεκταρίνια.

3. Η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο για παραγωγικά δέ-
ντρα βιομηχανικών, επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκτα-
ρινιών, δηλαδή δέντρα άνω των τεσσάρων ετών.

4. Οι παραγωγοί θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι 
ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού 
1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος 
των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης 
με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Άρθρο 5
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 των πιστώ-
σεων του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2021 με 
δικαιούχο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 8.457.660 ευρώ υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο 
μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής 
ενίσχυσης που θα λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 316/2019, καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται 
ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό.

2. 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.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης,
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β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό 
της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δια-
δικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με 
άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι ίδιοι ή 
επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού υπ’ αρ. 
1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ 
αρ. 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη 
της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσ-
σονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο 
των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω κανονισμού,

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη-
γηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα 
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση 
και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φά-
κελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών.

5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. 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 
ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχε-
τική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουρ-
γία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά 
περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις 
δεδομένων.

7. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παρ. 2, άρθρο 3 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του 
ποσού η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση 
της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαι-
ούχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και 
αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 
τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

FAYETTE ORION PLATY MOON ΝΕΚΤ. FERLOT

Ο΄ΗΕΝRY SWEET LADY SWEET CUP ΡΟΔ. ANDROSS

NIRINIA FENTA LATE  FERCLUSE

ZEE LADY VENUS

GLADYS KALTEZI 2010

MISELINE LADY ERICA

HALL MAX

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΑ ΑΝΝΑ RED FALL

SUMMER LADY

ROSA DEL WEST

ETOYAL

SWEET DREAM

AURELIA

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

OCTAVIA

KEVINA

HONEY D HALLE

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02012243003210008*

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,
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