
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 635/321245 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενί-

σχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύ-

σεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενι-

σχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της 

αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα 

με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195) και ειδικότερα 

την παρ. 4 αυτού.
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. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασί-
ας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας» (Α’ 32).

8. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

9. 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).

10. Τον ν. 4978/2022 (Α’ 190), με του οποίου το άρ-
θρο πρώτο κυρώθηκε ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων.

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

17. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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20. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

21. Την υπό στοιχεία C(2022) 1890 final της 23.03.2022 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη 
της οικονομίας κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής 
στην Ουκρανία».

22. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων της χώρας λόγω της ενεργειακής 
κρίσης και της σοβαρής αύξησης των τιμών των λιπα-
σμάτων που οφείλεται στην Ουκρανική κρίση και της 
συνακόλουθης μείωσης του εισοδήματός τους κατά το 
έτος 2022.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Για τη λήψη της ενίσχυσης του άρθρου 95 του 
ν. 4982/2022 σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της ενεργειακής 
κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, 
υποβάλλεται από τις δικαιούχους επιχειρήσεις εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.

2. 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 επαγγελ-
ματίες 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 οντο-
τήτων, 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 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 2
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι 
της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν 
από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμ-
βρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/
mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα διε-
νεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων 
του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λι-
πασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 
30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,
β. αύξοντα αριθμός παραστατικού,
γ. ημερομηνία έκδοσης,
δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού 

που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που πε-
ριλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

3. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και 
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης 
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

4. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά 
τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή 
αξίωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

5. Η μορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση 
χορήγησής της, η μεθοδολογία προσδιορισμού του 
ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και 
η διαδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής 
της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες 
ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συ-
ναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η 
οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
της παρούσας.

Άρθρο 3
Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των Υπουρ-
γείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονο-
μικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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*02055793110220012*

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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