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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2556
20 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12805
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της
Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχεί−
ρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέ−
τρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
3. Το Π.Δ. 113/2010 (194/Α/22−11−2010) «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες».
4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», ειδικότερα το
άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Το Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
Ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

9. Του άρθρ. 36 του Ν. 3614/2007, όπου ορίζεται ως
διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και
της υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ
2007−2013.
10. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
11. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/Α΄/22−8−2011) και την υπ’ αριθμ. 188763/10−10−2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β΄/13−10−2011), με
την οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανι−
σμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συγχώνευση
των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): α) Εθνικό Ίδρυμα
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) β) Οργανισμός Γεωργικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχό−
λησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ» γ) Οργανισμός Πιστοποί−
ησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ−
AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος
και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ).
12. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010) «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
13. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των
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λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της
27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
19. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής
της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτο−
μερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ−
νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
21. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013 (CC1 No 2007GR06RPO001),
όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α.
που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης από−
φασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αρίθμ. C(2012)
3447/23−5−2012 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για τροπο−
ποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2007−2013 και την αριθμ.
πρωτ. 677150/7−6−2012 αποδοχή της Επιτροπής για την
προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος, στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται η Γεωργοπεριβαλλοντική
Δράση 2.3 (Β) του Μέτρου 214.
22. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1−9−2002».
23. 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/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
24. Το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2−1 και AGRO 2−2) του
«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλο−
ντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γε−
ωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή και Μέρος 2:
Απαιτήσεις στη φυτική παραγωγή».
25. Την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή και
πιστοποίηση του προτύπου AGRO 2.
26. Την κοινή υπουργική απόφαση Επίβλεψης με αριθμ.
267623/28−08−2007 (ΦΕΚ 1723/Β/29−08−2007) «Καθορισμός
πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε
επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον ΟΠΕΓΕΠ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την αριθ. Πρωτοκ. 262385/21−4−2010 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ−
μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβου−
λίου» (ΦΕΚ 509/Β/23−4−10).
28. Την αρ. 324005/9−9−2008 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1886/Β/12−9−2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρμο−
διότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013» και την υπ’ αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ 315/Β/
25−2−2011) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της.
29. Την με αριθμ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β/
16−10−2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
30. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 της
παρούσας.
31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
αναλαμβάνεται η υποχρέωση δέσμευσης πιστώσεων
για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με το αναθεωρημένο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2012 – 2015.
32. Την αριθμ. 2883/9−7−2012 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ
ΠΑΑ 2007−2013.
33. Την αριθμ. 76410/10−7−2012 σύμφωνη γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
34. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
35. Την αριθμ. 2/70207/0020/14−11−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης», αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός − Στόχοι
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματι−
κή διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή της Δράσης
2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παρα−
γωγή σακχαρότευτλων» του μέτρου 214 των γεωργοπερι−
βαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, η οποία στοχεύει
στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης
των εισροών (χημικά λιπάσματα−φυτοφάρμακα) και του
αρδευτικού νερού, στην παροχή εγγυήσεων στους κα−
ταναλωτές και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής – Τομείς παρέμβασης
Πεδίο Εφαρμογής: Η Δράση θα εφαρμοστεί σε, πε−
ρίπου, 12.500 Ηa.
Τομείς παρέμβασης: Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια,
με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, στα οποία θα καλλιερ−
γούνται σακχαρότευτλα με το Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης (ΣΟΔ) με βάση το πρότυπο AGRO 2.
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Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη και πληρωμή, τα αγρο−
τεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης
γεωργικών γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική
Δράση καθώς και τα συνιδιόκτητα.
Τα αγροτεμάχια αυτά δεν θα παραμένουν σταθερά
κατά τη διάρκεια της πενταετίας, καθόσον η τευτλοκαλ−
λιέργεια εφαρμόζεται το πολύ δυο έτη (όχι συνεχόμενα)
την πενταετία στο ίδιο αγροτεμάχιο και τα υπόλοιπα
τρία έτη καλλιεργούνται διάφορες, αρδευόμενες κυρίως,
καλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, ηλίανθος και
βιομηχανική τομάτα.
Η εναλλαγή καλλιεργειών στα αγροτεμάχια τα οποία
καλλιεργούνται με σακχαρότευτλα κρίνεται απαραίτητη,
καθώς με τον τρόπο αυτό καταπολεμούνται ευκολότερα
και με μικρότερο κόστος ασθένειες και εχθροί όπως η
κερκόσπορα, η ριζομανία, οι νηματώδεις και ο κλεονός,
που μπορούν να αποδειχθούν καταστρεπτικές.
Ο τύπος των δεσμεύσεων δεν ενισχύεται από τις Δρά−
σεις της ΚΟΑ.
Άρθρο 3
Φορείς αρμόδιοι για τη διαχείριση
και εφαρμογή της Δράσης
1. Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) ορίζεται η Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007−2013.
2. Φορέας Εφαρμογής (Φ.Ε.) ορίζεται η Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης −
Ανταγωνιστικότητα.
3. Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) ορίζονται οι οικείες Δ/
νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Αιρετών Περιφερειών
με δυνατότητα ανάθεσης υλοποίησης στις Περιφερει−
ακές Ενότητές τους.
4. Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Οργανισμός Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Άρθρο 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή τους παρούσας ισχύουν οι ακόλου−
θοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. Αγρότης
Αγρότης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο κατέχει αγροτική εκμετάλλευση στην οποία
ασκεί αγροτική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένος
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(MAΑE).
2. Επαγγελματίας αγρότης
Νοείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελ−
μα αγρότης, σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/
6−9−2010).
3. Αγροτική εκμετάλλευση
Όπως ορίζεται στην παράγραφο δ του άρθρου 2 του
Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010).
4. Γεωργική έκταση
Γεωργική έκταση νοείται η συνολική έκταση της αρό−
σιμης γης, των μόνιμων βοσκοτόπων και των μόνιμων
φυτειών εκφρασμένη σε εκτάρια (Ηα) με ακρίβεια δυο
δεκαδικών ψηφίων.
5. Αγροτική δραστηριότητα
Αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, είναι κάθε
επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον
από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή
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της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της
σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερι−
κών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί
στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λει−
τουργία αγροτο−τουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων
και στη δασική παραγωγή.
6. Νόμιμη κατοχή
Νόμιμη κατοχή αγροτεμάχιου νοείται:
Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υπο−
χρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9
της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που
φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρ−
μόδιας ΔΟΥ, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο
το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δή−
λωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται
ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή. Εάν
το Ε9 έχει κατατεθεί ταχυδρομικά, θα προσκομίζει και
αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής
υποβολής του. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον
το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο το
πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής
του υπαλλήλου της αρμόδιας ΔΟΥ, το οποίο ο γεωργός
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.
Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμέ−
νο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους
ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
• Αποδοχή κληρονομιάς,
• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
• Κτήση με προσκύρωση,
• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
• Κληρονομητήριο.
Τροποποιήσεις του Ε9 στην αρμόδια ΔΟΥ, ακόμη και
μετά τον έλεγχο, δύνανται να γίνουν αποδεκτές εφόσον
πραγματοποιούνται για να διαλευκάνουν το ιδιοκτησι−
ακό καθεστώς.
Σημειώνεται ότι τα παραστατικά κατοχής για τα ιδι−
όκτητα αγροτεμάχια πρέπει να είναι διαθέσιμα εκ μέ−
ρους των γεωργών, όταν ζητούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια
Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι γεωργοί είναι
υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγ−
γραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστή−
ρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει: να
αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και
του ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία
των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό
κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική πε−
ρίοδο της μίσθωσης, να έχουν θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών αφορά
τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων
(συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παρα−
χώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα
δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €).
Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων
(συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παρα−
χώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα
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υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €) πρέπει να είναι θεω−
ρημένα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Β/1994)
«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Τα
παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια
συνυποβάλλονται με τη δήλωση. Παραστατικά κατοχής
για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν
σε παρελθόντα χρόνο, γίνονται δεκτά, εφόσον η δι−
άρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση
με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδια−
φερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
(δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) ή από τα Κ.Ε.Π, βάσει
του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων
που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999. Η θεώ−
ρηση του γνήσιου της υπογραφής, μπορεί να γίνει και σε
μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής
του σχετικού εγγράφου, δεδομένου ότι η ημερομηνία
θεώρησης της υπογραφής δεν ασκεί επίδραση στη νό−
μιμη κατοχή του αγροτεμαχίου από την ημερομηνία
υπογραφής του εγγράφου και δύναται να θεωρηθεί ως
εκ των υστέρων έγκριση. Φωτοτυπίες ιδιωτικών συμ−
φωνητικών μπορούν να θεωρηθούν ως επικυρωμένα
αντίγραφα των πρωτοτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι
συνοδεύονται από σχετική υπεύθυνη δήλωση, θεωρη−
μένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής
για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια υποβάλλονται με την
ΑΕΕ, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και αφορούν
το εκάστοτε έτος εφαρμογής.
7. Αιτήσεις
• Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ): Η αίτηση που υπο−
βάλλουν οι αγρότες για την ενεργοποίηση των ατομικών
τους δικαιωμάτων και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων,
στο πλαίσιο του Καν. 73/2009, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
• Αίτηση ενίσχυσης: Η αίτηση που υποβάλλει ο υπο−
ψήφιος για την ένταξη στο καθεστώς των γεωργοπε−
ριβαλλοντικών ενισχύσεων.
• Αίτηση πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαι−
ούχος για τη χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές
αρχές.
• Δήλωση Εφαρμογής: Θεωρείται η δήλωση την οποία
υποβάλλει ο δικαιούχος με την ολοκλήρωση των ετή−
σιων δεσμεύσεών του και με την οποία καταθέτει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8. Πολλαπλή Συμμόρφωση
Πολλαπλή συμμόρφωση νοούνται οι κανονιστικές
απαιτήσεις διαχείρισης (άρθρο 5 και παράρτημα II του
Καν.73/2009) και η καλή γεωργική και περιβαλλοντική
κατάσταση (άρθρο 6 και παράρτημα IΙΙ του Καν.73/2009)
όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση
262385/21−4−2010 (Φ.Ε.Κ. 509/Β/23−4−2010).
Στην πολλαπλή συμμόρφωση επίσης συμπεριλαμβάνο−
νται και οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που
θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Καν. 1698/2005.
9. Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΕΣΠΔ)
Ως Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοεί−
ται ένα ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης,

στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια
στα οποία εφαρμόζεται η Δράση, ο τρόπος κατοχής και
περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία
σχετικά με την εκμετάλλευση και τις δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει ο δικαιούχος.
10. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει αναγνωρι−
σμένος Φορέας Πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο
μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» στη συμβεβλημένη με
αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε,
μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο Φορέας,
ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και
της κατευθυντήριας οδηγίας για την εφαρμογή και πι−
στοποίησή του.
11. Περίοδος δέσμευσης
Περίοδος δέσμευσης νοείται η χρονική περίοδος
πέντε (5) ετών στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι
και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να τηρήσουν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
12. Συμβατικές υποχρεώσεις (Σύμβαση)
Συμβατικές υποχρεώσεις νοούνται οι υποχρεώσεις
που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη δι−
άρκεια της περιόδου δέσμευσής τους στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μέτρου.
13. Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος
Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον
οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος θα
πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και
περιλαμβάνει:
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης.
• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποι−
ήσεις της.
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και
δηλώσεων εφαρμογής.
• Αντίγραφα των ΑΕΕ.
• Τα ΕΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις τους.
• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης.
• Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ
A.E.
• Αντίγραφο του τηρούμενου στο πλαίσιο της πολλα−
πλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα
παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευ−
τικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος
χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότη−
τα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς
και η προέλευση αυτής.
• Αντίγραφο της σύμβασης με το Φορέα Πιστοποί−
ησης.
• Τα προγράμματα λίπανσης.
• Αντίγραφα νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ (Δελτία απο−
στολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των
λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα
στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.
• Τα προγράμματα άρδευσης (μόνο για τους δικαιού−
χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Β).
• Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρμόδιου Οργανισμού
Εγγείων Βελτιώσεων για τις ποσότητες αρδευτικού
νερού που εφαρμόστηκαν στα ενταγμένα στη Δρά−
ση αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι
εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β).
14. Ο.Π.Σ.Α.Α.
Νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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15. Πληροφοριακό Σύστημα
Νοείται κάθε μικρό πληροφοριακό σύστημα που λει−
τουργεί παράλληλα με το ΟΠΣΑΑ και ΟΣΔΕ για τη
σωστή εφαρμογή της Δράσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 5
Δικαιούχοι – Δεσμεύσεις δικαιούχων
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας μπορούν
να κριθούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει την πρόσθετη ενί−
σχυση διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΑΝ (ΕΚ) 320/2006, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση
ενίσχυσης στη Δράση με την προϋπόθεση ότι, εφόσον
κριθούν δικαιούχοι, θα επιστρέψουν το συνολικό ποσό
που έλαβαν στο πλαίσιο της παραπάνω ενίσχυσης, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
2. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων
της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς
της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
• Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή
αποκλεισμό.
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενι−
σχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή Δράσε−
ων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
• Ανήλικα άτομα.
Β. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια
πενταετία από την ημερομηνία η οποία ορίζεται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1. Να εντάξουν την καλλιέργεια σακχαρότευτλων
στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ)
με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προ−
τύπου AGRO 2.
2. Α) Τευτλοπαραγωγοί, η γεωργική εκμετάλλευση των
οποίων βρίσκεται σε περιοχές που διαθέτουν συλλογικά
αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα
μνήμης, επιπλέον των απαιτήσεων του προτύπου AGRO
2, υποχρεούνται να εφαρμόζουν, καθ’ όλη την περίοδο
της δέσμευσης, μια από τις παρακάτω μεθοδολογίες:
Μεθοδολογία Α: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπα−
ντικών μονάδων
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος
τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα Προγράμματα
Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και,
για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά λίπανσης των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης
κοπριάς, η μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζε−
ται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής).
Μεθοδολογία Β: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπα−
ντικών μονάδων και του αρδευτικού νερού
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος
τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα Προγράμματα
Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και,
για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά λίπανσης των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης
κοπριάς, η μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζε−
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ται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής)
και
Μείωση της ποσότητας του αρδευτικού νερού τουλά−
χιστον κατά 20% σε σχέση με τα Προγράμματα Δράσης
των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις
λοιπές περιοχές, τα πρακτικά άρδευσης των Περιφε−
ρειακών ενοτήτων.
Β) Τευτλοπαραγωγοί των υπόλοιπων περιοχών, δηλα−
δή παραγωγοί η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων
βρίσκεται σε περιοχές που δεν διαθέτουν συλλογικά
αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα
μνήμης, επιπλέον των απαιτήσεων του προτύπου AGRO
2, υποχρεούνται να εφαρμόζουν, καθ’ όλη την περίοδο
της δέσμευσης, την παρακάτω μεθοδολογία:
Μεθοδολογία Α: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπα−
ντικών μονάδων
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος
τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα Προγράμματα
Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και,
για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά λίπανσης των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης
κοπριάς, η μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζε−
ται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής).
3. Να υπογράφουν κατ’ έτος σύμβαση με την Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.
4. Να καλλιεργούν σακχαρότευτλα κάθε χρόνο και
καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας σε έκταση τουλά−
χιστον ίση με την έκταση της σύμβασης.
5. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους
τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα
με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των
εγκυκλίων του Οργανισμού Πληρωμής.
6. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Πε−
ριβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) κάθε έτους εφαρ−
μογής.
7. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος
φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη
μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.
8. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και
δήλωση εφαρμογής με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 17 της παρούσας.
9. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους του
άρθρου 18 της παρούσας, που πραγματοποιούν εξουσι−
οδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες εφαρμογής
1. Ο χρόνος έναρξης των δεσμεύσεων ορίζεται στην
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Τα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζεται καλλιέρ−
γεια σακχαρότευτλων δεν παραμένουν σταθερά ως
προς τη θέση τους στο χώρο κατά τη διάρκεια της
πενταετίας, καλύπτουν όμως την έκταση ένταξης, ως
προς το μέγεθος, για την οποία έχουν υπογράψει σύμ−
βαση. Το μέγεθος της ενταγμένης έκτασης του δικαι−
ούχου δύναται να αυξηθεί τα επόμενα έτη εφαρμογής,
σε σχέση με το πρώτο έτος εφαρμογής, σε ποσοστό το
οποίο θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και θα εξαρτάται από τις διαθέσιμες
πιστώσεις της πρόσκλησης.
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3. Ο παραγωγός υποχρεούται, μαζί με την υποβολή
της δήλωσης εφαρμογής, να προσκομίζει ετησίως: α) το
πρόγραμμα λίπανσης και β) το πρόγραμμα άρδευσης
(μόνο για τους δικαιούχους η γεωργική εκμετάλλευση
των οποίων βρίσκεται σε περιοχές που διαθέτουν συλ−
λογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και
κάρτα μνήμης οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β),
τα οποία ακολούθησε το αντίστοιχο έτος εφαρμογής.
Το πρόγραμμα λίπανσης περιγράφει: α) τις ποσότη−
τες λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους β) τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων από το
προηγούμενο έτος εφαρμογής γ) την εφαρμοσθείσα
ποσότητα λιπασμάτων και δ) τα τυχόν πλεονάσματα
λιπασμάτων κατά τη λήξη του έτους εφαρμογής. Το−
νίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (αγο−
ρά, εφαρμογή και διαχείριση τυχόν πλεονασμάτων),
λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε ενταγμένα στη
γεωργοπεριβαλλοντική Δράση αγροτεμάχια, οφείλουν
να διαχειρίζονται ξεχωριστά από εκείνα τα οποία χρη−
σιμοποιούνται σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που
δεν είναι ενταγμένα στη Δράση.
Το πρόγραμμα άρδευσης περιγράφει τη συνολική πο−
σότητα αρδευτικού ύδατος που εφαρμόστηκε κατά τη
διάρκεια του έτους το οποίο αφορά η δήλωση εφαρ−
μογής, τις δόσεις άρδευσης καθώς και τις ημερομηνίες
εφαρμογής των αρδευτικών δόσεων.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν ξεχωριστή κάρ−
τα μνήμης για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια
που καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο και άλλη κάρτα
μνήμης για την άρδευση των υπολοίπων αγροτεμαχίων
της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.
4. Με εγκύκλιο του Φορέα Εφαρμογής προς τους Φο−
ρείς Υλοποίησης, αποστέλλεται η λιπαντική και αρδευ−
τική αγωγή την οποία οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι
στα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
5. πολιπάνσεις στην καλλιέργεια των σακχαρότευτ−
λων επιτρέπονται. Επιτρέπεται η μηδενική εφαρμογή
αζωτούχου λίπανσης για αγροτεμάχιο ή για το σύνολο
της ενταγμένης εκμετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος
δηλώσει στο ΕΣΠΔ την πρόθεσή του να μην εφαρμόσει
αζωτούχο λίπανση.
6. Τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων διατηρούνται στην
αποθήκη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμε−
νη καλλιεργητική περίοδο μόνο εφόσον οι ποσότητες
έχουν δηλωθεί στο ΕΣΠΔ και στη δήλωση εφαρμογής.
Για τις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο, δύναται
να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος και έγκριση του
Φορέα Υλοποίησης.
7. Μεταπωλήσεις, ανταλλαγές, δανεισμοί λιπασμάτων
από ή σε τρίτους δεν είναι αποδεκτές καθ’ όλη τη δι−
άρκεια εφαρμογής της Δράσης.
8. Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν στον
αγροπεριβαλλοντικό τους φάκελο και, σε περίπτωση
ελέγχου, να επιδεικνύουν στην αρμόδια ελεγκτική αρχή,
νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (Δελτία αποστολής, τιμολόγια
ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα
οποία χρησιμοποιούνται στα αγροτεμάχια της εκμε−
τάλλευσης που είναι ενταγμένα στη Δράση. Τονίζεται
ότι τα παραστατικά που εκδίδονται για λιπάσματα που
χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια ενταγμένα στη Δρά−
ση, είναι διάφορα εκείνων που εκδίδονται για λιπάσμα−
τα που χρησιμοποιούνται σε μη ενταγμένα στη Δράση
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.

9. Με την εξαίρεση του πρώτου έτους εφαρμογής,
στο οποίο το ΕΣΠΔ υποβάλλεται με την αίτηση ενί−
σχυσης του υποψηφίου, τα ΕΣΠΔ του δεύτερου έως
και του πέμπτου έτους εφαρμογής, υποβάλλονται με
τη δήλωση εφαρμογής του δικαιούχου. Τα ΕΣΠΔ κάθε
έτους εφαρμογής καταχωρούνται στο Πληροφοριακό
Σύστημα από το Φορέα Υλοποίησης.
Άρθρο 7
Κριτήρια ένταξης
Διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια
επιλογής ως ακολούθως:
1. Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στη
Δράση, οφείλουν να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
επιλεξιμότητας:
α. Να είναι αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο
4 της παρούσας και να έχουν υπογράψει σύμβαση με
την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε.
β. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως η έννοια
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
γ. Να υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης. Στην αί−
τηση ενίσχυσης δεν δύνανται να συμπεριληφθούν αγρο−
τεμάχια που δεν είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη
ΑΕΕ του ενδιαφερομένου.
δ. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα, με τη διαδικασία του
άρθρου 10 της παρούσας, αίτηση ενίσχυσης για αγροτε−
μάχια της εκμετάλλευσής τους, τα οποία πρέπει να κα−
τέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης, όπως
η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4, της
παρούσας. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια
που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών
γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική Δράση καθώς
και τα συνιδιόκτητα.
2. Γενικά κριτήρια επιλογής
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κρι−
τήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου,
γίνεται επιλογή των δικαιούχων με βάση τις διαθέσιμες
πιστώσεις και τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήρια επιλογής

Βαθμοί

Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισό−
δημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολι−
κού ετήσιου εισοδήματος

20

Επαγγελματίας αγρότης

50

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο του
μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 − 2013

30

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύ−
τερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης

20

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10%
έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης

10

Έκταση σε περιοχή ευαίσθητη στα νιτρικά

20

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός υποψηφίου
συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτηρίου επιλογής
του ανωτέρω πίνακα, τα μόρια που αντιστοιχούν στα
κριτήρια αυτά αθροίζονται.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στη σειρά κατάταξης προ−
ηγούνται οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν
μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια με τη σειρά προ−
τεραιότητας που αναφέρονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ − ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 8
Ένταξη Πράξης – Χρηματοδότηση −
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
1. Ο Φορέας Εφαρμογής με βάση τις διαθέσιμες πι−
στώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προωθεί για υπογραφή στον Υπουργό Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απόφαση Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα
κριτήρια ένταξης, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν.
Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται
τα κατωτέρω:
• Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης.
• Ο τύπος της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογη−
τικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.
• Τα κριτήρια ένταξης (επιλεξιμότητας και επιλογής)
και τα παραστατικά που τα τεκμηριώνουν.
• Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων.
• Ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης της ενίσχυ−
σης.
• Οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
• Οι διαθέσιμες πιστώσεις.
• Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο διαδικτυακός τόπος
για την παροχή πληροφοριών.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ευθύνη
του Φορέα Εφαρμογής, αναρτάται στο δικτυακό τόπο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και διαβιβάζεται στους Φορείς Υλοποίησης. Αποδεικτικά
στοιχεία της ανάρτησης στο διαδίκτυο τηρούνται από
το Φορέα Εφαρμογής.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα, παράλληλα με την προώθηση της Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προωθεί για έγκριση στον
Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ απόφαση ένταξης πράξης/
χρηματοδότησης. Η απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης
της πράξης, μετά την έγκρισή της και με ευθύνη της ΕΥΕ
ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ.
Άρθρο 9
Ενημέρωση ενδιαφερομένων
Οι Φορείς Υλοποίησης προβαίνουν το αργότερο εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρό−
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις παρακάτω
ενέργειες:
• Ανάρτηση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχι−
στον εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων
της υπηρεσίας τους.
• Αποστολή της πρόσκλησης στους Δήμους της πε−
ριοχής ευθύνης τους με την επισήμανση ότι αυτή πρέ−
πει να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και
τουλάχιστον να αναρτηθεί για διάστημα δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοι−
νοτήτων τους.
• Όπου ενδείκνυται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα δη−
μοσιότητας με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων,
όπως οργάνωση ημερίδων κ.α.
Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος τηρούνται στα αρχεία του φορέα υλο−
ποίησης.
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Άρθρο 10
Υποβολή αίτησης ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στη Δράση, πρέ−
πει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο Φορέα Υλο−
ποίησης ή όπως οριστεί στην Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η αίτηση ενίσχυσης, για να γίνει αποδεκτή και να τύχει
της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, όπως
ορίζεται στη συνέχεια, πρέπει:
1. Να είναι εμπρόθεσμη και
2. Να είναι κανονική και πλήρης.
Α. Η αίτηση ενίσχυσης είναι κανονική και πλήρης, εφό−
σον συνοδεύεται από τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπλη−
ρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο.
β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια έντα−
ξης, τα οποία είναι:
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό−
τητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί
την ταυτοπροσωπία.
• Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου
για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος
θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της
εφαρμογής της.
• Σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
(Ε.Β.Ζ.) Α.Ε.
• Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό
Φορέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο
του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», για πιστοποίηση κατά το Πρότυ−
πο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη
και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (δύναται να προσκο−
μισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης).
γ. Παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων
αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας.
δ. Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ)
του πρώτου έτους εφαρμογής της προτεινόμενης προς
ένταξη εκμετάλλευσης, στο οποίο περιγράφεται ο τρό−
πος εφαρμογής των δεσμεύσεων και η μεθοδολογία που
θα ακολουθηθεί, βάσει της οποίας θα υπολογίζεται το
ετήσιο και το μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης.
ε. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλια−
ρίου σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι
διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.
Β. Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο
Φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε
περισσότερους του ενός νομούς οι οποίοι υπάγονται
σε διαφορετικούς Φορείς Υλοποίησης. Στην τελευταία
περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο
υποβολής της ΑΕΕ.
Άρθρο 11
Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης
αιτήσεων ενίσχυσης
Α. Καταχώρηση αιτήσεων
Η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ηλεκτρονικά στους αρμόδιους Φορείς
Υλοποίησης ή σε άλλο φορέα στον οποίο ανατίθεται
η σχετική αρμοδιότητα στην Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων ενίσχυσης, ο αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης
προβαίνει στην αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων
ενίσχυσης.
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Β. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνε−
ται από το Φορέα Υλοποίησης σε χρονικό διάστημα το
οποίο ορίζεται στην αντίστοιχη Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
1. Διοικητικός − επιτόπιος έλεγχος
Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσε−
ων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.
Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται μόνον σε πε−
ριπτώσεις καταγγελίας ή υπονοιών για απάτη. Στην
περίπτωση αυτή, γίνονται διοικητικοί ή/και επιτόπιοι
έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την ΕΥΕ ΠΑΑ −
Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βά−
σιμο ή μη της καταγγελίας.
2. Κατάταξη αιτήσεων με βάση τη σειρά βαθμολο−
γίας
Στο στάδιο αυτό, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις
και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα
κριτήρια επιλογής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με φθί−
νουσα σειρά σε εν δυνάμει δικαιούχους και επιλαχόντες.
Σε χωριστή κατάσταση καταχωρούνται οι απορριπτό−
μενοι με τους λόγους απόρριψής τους.
Οι Φ.Υ. ενημερώνουν το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης.
Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει μέσω δειγματοληπτικών
ελέγχων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ενημερώ−
νει τους Φ.Υ να δημοσιοποιήσουν τις καταστάσεις με
τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορρι−
πτόμενους.
3. Δημοσιοποίηση
Οι Φ.Υ. δημοσιοποιούν τις καταστάσεις με τους εν δυ−
νάμει δικαιούχους, επιλαχόντες, απορριπτόμενους με:
α) Ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ερ−
γασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας και της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οι−
κείας Περιφερειακής Ενότητας.
β) Αποστολή των καταστάσεων στους δήμους και στις
κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους με την επισή−
μανση ότι αυτές πρέπει να δημοσιοποιηθούν με κάθε
πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να αναρτηθούν για
διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανα−
κοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων.
Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων
τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ.
Οι καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επι−
λαχόντες και απορριπτόμενους, οι οποίες περιλαμβά−
νουν τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν και
τους λόγους απόρριψης, αντίστοιχα, φέρουν την επι−
σήμανση ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλή−
ρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως
θα υποβληθούν.
4. Ενστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, δύνανται να υπο−
βάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα
Υλοποίησης και εξετάζεται εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της, από τριμελή
επιτροπή, που συγκροτείται με ευθύνη του Φορέα Υλο−
ποίησης για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχει
τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός.

Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν
μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο
οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση
της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου.
Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται
οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης,
ώστε να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάμει
δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.
Άρθρο 12
Έγκριση δικαιούχων
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
οι Φ.Υ. διαβιβάζουν στο Φορέα Εφαρμογής φάκελο ο
οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Εισήγηση
β. Αντίγραφα των συγκεντρωτικών φύλλων ελέγχων
(checklist) και των εκθέσεων ελέγχου του άρθρου 18
της παρούσας.
γ. Αντίγραφα των καταστάσεων των εν δυνάμει δικαι−
ούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων με τη συνολική
τους βαθμολογία και τους λόγους απόρριψης αντίστοι−
χα. Ειδικά στην περίπτωση των εν δυνάμει δικαιούχων
και επιλαχόντων στις καταστάσεις − πλην της συνολικής
βαθμολογίας και του ονοματεπωνύμου − θα πρέπει να
εμφανίζεται ο ΑΦΜ, η εντάξιμη έκταση και το συνολικό
ποσό ενίσχυσης της πενταετίας, όπως υπολογίζεται με
βάση τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης.
2. Ο Φ.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων την έκδοση της απόφασης έγκρισης
δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.
3. Οι αποφάσεις έγκρισης και απόρριψης της προηγού−
μενης παραγράφου με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής:
α. Αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“www minagric.gr” και του Διοικητικού Τομέα Κοινοτι−
κών Πόρων και Υποδομών “www.agrotikianaptixi.gr”.
β. Καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ.
γ. Κοινοποιούνται στον Φορέα Υλοποίησης προκει−
μένου να προβεί στις ενέργειες του άρθρου 13 της
παρούσας.
4. Ο Φ.Ε. επικαιροποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω
απόφασης έγκρισης εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 13
Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης
1. Οι Φ.Υ., με τη λήψη της απόφασης έγκρισης του
άρθρου 12 της παρούσας, ενημερώνουν τους δικαιού−
χους ότι πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να
προσέλθουν στην έδρα του φορέα προκειμένου να υπο−
γράψουν τη σχετική σύμβαση. Η μη προσέλευση του
υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης
μετά την παρέλευση της προθεσμίας, συνεπάγεται μη
ένταξή του στη Δράση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης
• Τη διάρκεια της σύμβασης
• Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
• Το ετήσιο και συνολικό ύψος ενίσχυσης και τη δια−
δικασία χορήγησης αυτής
• Τους ελέγχους και τις κυρώσεις που προβλέπονται
σε εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σε πε−
ρίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης
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• Τις περιπτώσεις ανάκληση της σύμβασης και την
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
• Τον όρο «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμ−
βασης σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο από
την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία»
Η σύμβαση συνοδεύεται από το ΕΣΠΔ του πρώτου
έτους εφαρμογής.
Όσοι εκ των δικαιούχων δεν υπέβαλαν αντίγραφο ομα−
δικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα με την αίτηση
ενίσχυσης, είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλουν κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση και τα ΕΣΠΔ τροποποιούνται, εφόσον
απαιτείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας
απόφασης.
2. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής πε−
ριόδου 2007−2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να
έχουν ενεργές συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνε−
χίσουν την εφαρμογή της Δράσης για την οποία έχουν
υπογράψει σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος,
όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να διακόψουν
τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.
3. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, εκ των
οποίων ένα αντίγραφο λαμβάνει ο δικαιούχος για τον
αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο και ένα αντίγραφο
παραμένει στο φάκελο που τηρείται για το δικαιούχο
στο Φορέα Υλοποίησης.
4. Η κατάσταση με τους επιλαχόντες του άρθρου 12
της παρούσας καταργείται μετά το πέρας της καταλη−
κτικής ημερομηνίας για την υπογραφή των συμβάσεων.
Οι επιλαχόντες και οι απορριφθέντες, των οποίων η
απόρριψη δεν οφείλεται σε υποβολή ψευδούς δήλωσης,
δύναται να επανέλθουν με νέα αίτηση ενίσχυσης κατά
την επόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
5. Στοιχεία των συμβάσεων, με ευθύνη του Φ.Υ., κατα−
χωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα, από το οποίο
ενημερώνονται ο Φ.Ε., ο οργανισμός πληρωμής και ο
φορέας διαχείρισης.
6. Για κάθε ενδιαφερόμενο (δικαιούχο, επιλαχόντα και
απορριπτόμενο) τηρείται στο Φ.Υ. φάκελος με όλα τα
απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και
κάθε άλλο έγγραφο που προσκομίζεται στο πλαίσιο
υλοποίησης της Δράσης.
Άρθρο 14
Ανάκληση συμβάσεων – Τροποποίηση αποφάσεων
1. Οι συμβάσεις ανακαλούνται με απόφαση του Φ.Υ.
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εφόσον προς τούτο γίνει δήλωση παραίτησης του
δικαιούχου
β. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων προκύψουν σο−
βαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης,
που οδηγούν σε απένταξη του δικαιούχου.
2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης νο−
είται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Φ.Υ.
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της τροπο−
ποιητικής απόφασης έγκρισης δικαιούχων και εφόσον
αυτή πραγματοποιηθεί.
3. Ο Φ.Υ ενημερώνει το Φ.Ε. για τις ανακλήσεις των
συμβάσεων και τις καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύ−
στημα.
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4. Ο Φ.Ε. προβαίνει στην τροποποίηση των αποφάσε−
ων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
12, ενημερώνοντας παράλληλα το Ο.Π.Σ.Α.Α.
Άρθρο 15
Τροποποίηση Σύμβασης και ΕΣΠΔ −
Μεταβιβάσεις
1. Τροποποίηση της σύμβασης του άρθρου 13 της πα−
ρούσας δύναται να πραγματοποιείται:
α. Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον:
• Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται
αμέσως μετά την αναγνώριση της περίπτωσης ως ανω−
τέρας βίας.
Σε περίπτωση που η ανωτέρα βία είναι ο θάνατος
του δικαιούχου και υπάρχουν περισσότεροι του ενός
κληρονόμοι, μόνος ένας εξ αυτών μπορεί να θεωρηθεί
διάδοχος, ο οποίος και θα εμφανίζει τις δεσμεύσεις της
Δράσης στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσής του.
• Μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης και οι αντί−
στοιχες αναληφθείσες υποχρεώσεις μεταβιβαστούν
σε άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της δέσμευσης. Η
τροποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
μία φορά σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας, εκτός
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας του άρθρου 21 της
παρούσας απόφασης.
β. Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή κανονι−
στικού πλαισίου και εφόσον αυτό προβλέπεται στην
αρχική σύμβαση.
γ. Από το Φ.Υ., ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης
ελέγχων και εφόσον κριθεί απαραίτητο, και αφορά στο
επόμενο έτος εφαρμογής.
2. Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης στην
περίπτωση που, για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος
εφαρμογής, ο δικαιούχος επιλέξει να κάνει χρήση της
δυνατότητας αύξησης του μεγέθους της ενταγμένης
έκτασης σε σχέση με το πρώτο έτος εφαρμογής, μέχρι
ποσοστού το οποίο προσδιορίζεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξαρτάται από τις δια−
θέσιμες πιστώσεις αυτής.
3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση
τροποποίησης της σύμβασης στο Φ.Υ., οπωσδήποτε
πριν την έναρξη των ετήσιων δεσμεύσεων εφαρμογής
της Δράσης.
4. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση της σύμβασης
αφορά τη χρονική περίοδο της δέσμευσης που απομένει
μέχρι την ολοκλήρωση της Δράσης.
5. Σε περίπτωση τροποποίησης της ετήσιας σύμβασης
του δικαιούχου με την ΕΒΖ Α.Ε., αυτή προσκομίζεται
άμεσα στον Φ.Υ. και τροποποιείται το ΕΣΠΔ. Οι δικαι−
ούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης
του ΕΣΠΔ στο Φ.Υ., οπωσδήποτε πριν την έναρξη εφαρ−
μογής της Δράσης. Το αίτημα για τροποποίηση ΕΣΠΔ
ελέγχεται από το Φ.Υ. και εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Σε
περίπτωση απόρριψης ισχύει το τελευταίο εγκεκριμένο
ΕΣΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του ΕΣΠΔ
αφορά το τρέχον έτος εφαρμογής.
6. Τροποποίηση του ΕΣΠΔ δεν γίνεται αποδεκτή μετά
την ανακοίνωση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγ−
χων.
7. Τροποποιημένες συμβάσεις και ΕΣΠΔ καταχωρού−
νται εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φ.Υ.
8. Οι ανακλήσεις και οι τροποποιήσεις των συμβάσε−
ων, συγκεντρώνονται από τον φορέα υλοποίησης και
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αποστέλλονται στο φορέα εφαρμογής, ο οποίος εκδί−
δει τροποποιητική απόφαση έγκρισης, μια φορά κάθε
ημερολογιακό έτος. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται με
ευθύνη του Φ.Ε. στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαβιβάζεται
και σε έντυπη μορφή στον οργανισμό πληρωμής και
στο φορέα διαχείρισης.
9. Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση μεταβίβασης ο διάδοχος αναλαμβά−
νει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβι−
βάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ
του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία
δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.
β. Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο
ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μετα−
βίβασης δεν είναι ήδη δικαιούχος της εν λόγω Δράσης,
τότε ελέγχεται εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
γ. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης
είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης σύμφωνα με άλλη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύ−
σεις για κάθε τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης
τηρούνται χωριστά.
δ. Σε περίπτωση ένταξης δικαιούχου στο μέτρο της
πρόωρης συνταξιοδότησης, για τη μεταβιβαζόμενη εκ−
μετάλλευση, η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του εν
λόγω έτους πρέπει να γίνει από το διάδοχο και απο−
δέκτη της μεταβίβασης.
Άρθρο 16
Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση με τη διαδικα−
σία του άρθρου 17 και το ύψος της υπολογίζεται κάθε
φορά από την επιλέξιμη έκταση και το ύψος ενίσχυσης
το οποίο ανέρχεται σε:
Α. Δικαιούχοι, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποί−
ων βρίσκονται σε περιοχές με συλλογικά δίκτυα τα
οποία διαθέτουν ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα
μνήμης
• 299 € ανά Ηa ετησίως για τους δικαιούχους, οι γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων βρίσκονται σε
περιοχές με συλλογικά δίκτυα τα οποία διαθέτουν
ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης και οι οποίοι
εφαρμόζουν το ΣΟΔ στην παραγωγή σακχαρότευτλων,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της εφαρμοζόμενης
ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% (Μεθο−
δολογία Α).
• 318 € ανά Ha ετησίως για τους δικαιούχους, οι γεωργι−
κές εκμεταλλεύσεις των οποίων βρίσκονται σε περιοχές
με συλλογικά δίκτυα τα οποία διαθέτουν ηλεκτρονική
υδροληψία και κάρτα μνήμης και οι οποίοι εφαρμόζουν
το ΣΟΔ στην παραγωγή σακχαρότευτλων συμπεριλαμ−
βανομένης της μείωσης της εφαρμοζόμενης ποσότητας
λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% και του αρδευτικού
νερού τουλάχιστον κατά 20% (Μεθοδολογία Β).
Β. Δικαιούχοι, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποί−
ων βρίσκονται στις υπόλοιπες περιοχές
• 299 € ανά Ηa ετησίως για τους δικαιούχους, οι οποίοι
εφαρμόζουν το ΣΟΔ στην παραγωγή σακχαρότευτλων
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της εφαρμοζόμενης
ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% (Μεθο−
δολογία Α).

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι
υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής στο φορέα
συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέ−
χρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής.
2. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία
έναρξης των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής και
κάθε έτος που έπεται, και εντός 15 εργασίμων ημερών, οι
δικαιούχοι καταθέτουν στο φορέα υλοποίησης, δήλωση
εφαρμογής μαζί με:
• το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGRO2 του
Πιστοποιητικού Φορέα με επισυναπτόμενο κατάλογο
παραγωγών, όπου περιλαμβάνεται ο δικαιούχος και τα
στοιχεία των αγροτεμαχίων του.
• το πρόγραμμα λίπανσης το οποίο ακολούθησαν το
αντίστοιχο έτος εφαρμογής.
• τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (Δελτία αποστολής,
τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπα−
σμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια
της εκμετάλλευσης που ήταν ενταγμένα στη Δράση το
αντίστοιχο έτος εφαρμογής.
• το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το
αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιούχους
οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β).
• τη βεβαίωση του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων
Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που
εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια
το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιού−
χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β).
• το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο
οποίο περιγράφεται η διαχείριση των αγροτεμαχίων τα
οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με σακχαρότευτλο
το επόμενο έτος εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων
στοιχείων σχετικά με τη λίπανση και άρδευση των
αγροτεμαχίων αυτών.
• τα παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων
αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας, για τα οποία
αιτείται να εφαρμόσει τη Δράση το επόμενο έτος εφαρ−
μογής και τα οποία δεν καλύπτονται από παραστατικά
νόμιμης κατοχής που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο
της Δράσης.
• την ετήσια σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. για το επόμενο
έτος εφαρμογής.
3. Αφού διενεργηθούν οι έλεγχοι της παραγράφου 3
του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης, οι Φ.Υ. προ−
βαίνουν στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο
Πληροφοριακό Σύστημα και στην έκδοση των αναλυ−
τικών καταστάσεων πληρωμής δικαιούχων του έτους
εφαρμογής.
4. Δημοσιοποιούν επί 5ημερο τις καταστάσεις πληρω−
μής στον πίνακα ανακοινώσεων των Φ.Υ., προκειμένου
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος
που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν ενστά−
σεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πρώτη
ανάρτηση. Η ανάρτηση των καταστάσεων πληρωμής θα
υλοποιείται και μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Στην περίπτωση υποβολής ένστασης, αυτή εξετάζε−
ται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερο−
μηνία υποβολής της, από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται,
για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Περιφερειάρχη της
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οικείας αιρετής Περιφέρειας και στην οποία συμμετέχει
τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Στην επιτροπή εξέτασης
των ενστάσεων δε μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα
οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδή−
ποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής και
τη δήλωση εφαρμογής του ενιστάμενου.
6. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι Φ.Υ. συστή−
νουν φάκελο πληρωμής δικαιούχων σύμφωνα με τους
κωδικούς παρτίδας που προκύπτουν από το Πληροφο−
ριακό Σύστημα και προβαίνουν στην αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών. Ο φάκελος πληρωμής θα
πρέπει να περιέχει:
• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής με τα αναλυτι−
κά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου
αυτές έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης
με την αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή
• Συγκεντρωτικό Φύλλο ελέγχων (check list)
• Βεβαίωση του αρμοδίως ορισμένου από τον Περι−
φερειάρχη για την πραγματοποίηση των απαιτούμε−
νων ελέγχων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις.
7. Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στην αρμόδια
Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία διενεργεί τον έλεγχο
των δικαιολογητικών, συντάσσει φύλλο ελέγχου σχετικά
με τα δικαιολογητικά των φακέλων και τον διαβιβάζει
στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ενημε−
ρώνοντάς την εγγράφως για το ποσό της κοινοτικής
συμμετοχής. Η εκτέλεση της πληρωμής πραγματοποι−
είται με την έκδοση της εντολής πληρωμής, μετά τη
διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών ελέγχων. Η
εξόφληση γίνεται με μεταφορά του δικαιούμενου ποσού
σε πίστωση του ατομικού λογαριασμού του δικαιούχου
και σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του.
8. Οι Φ.Υ. αποστέλλουν στο Φ.Ε. και τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ετήσια έκθεση απολογισμού.
Άρθρο 18
Έλεγχοι
1. Γενικές αρχές ελέγχων
α. Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί κατά
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η τήρηση των όρων
χορήγησης της ενίσχυσης τόσο κατά το στάδιο της
έγκρισης, όσο και κατά το στάδιο της πληρωμής.
β. Ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται
από διαφορετικούς ελεγκτές.
γ. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχων (διοικητικών και
επιτόπιων) συμπληρώνονται τα αντίστοιχα φύλλα ελέγ−
χων, τα οποία και καταχωρούνται στο Πληροφοριακό
Σύστημα.
2. Έλεγχος για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης
Ο Φορέας Υλοποίησης πραγματοποιεί διοικητικούς
ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται στο σύνολο
(100%) των αιτήσεων ενίσχυσης και περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης.
(β) Η πληρότητα και κανονικότητα της αίτησης
(γ) Μηχανογραφικοί – διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπου:
− Ελέγχεται η κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας
καθώς και τα σχετικά παραστατικά που τα τεκμηριώ−
νουν
− Ελέγχεται η ορθότητα του ΕΣΠΔ ως προς τους
στόχους και τις δεσμεύσεις της Δράσης.
− Πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι των
στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης με τα δεδομένα του
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ΟΣΔΕ, του Μέτρου 113 της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
και οποιασδήποτε άλλης βάσης δεδομένων κρίνεται
σκόπιμο κατά περίπτωση
Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας απάτης, γίνο−
νται διοικητικοί έλεγχοι ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το
Φορέα Υλοποίησης ή/και την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικό−
τητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη της
καταγγελίας.
3. Έλεγχος για την καταβολή των ενισχύσεων
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται διακρίνονται σε
διοικητικούς και επιτόπιους:
α. Διοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από το
Φορέα Υλοποίησης στο σύνολο (100%) των αιτήσεων
πληρωμής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης πληρω−
μής και της δήλωσης εφαρμογής και την πληρότητα
αυτών
(β) Τα δικαιολογητικά πληρωμής που οφείλουν να
έχουν καταθέσει οι δικαιούχοι.
(γ) Μηχανογραφικοί − διασταυρωτικοί με τα δεδομένα
του ΟΣΔΕ, με βάσεις δεδομένων άλλων καθεστώτων και
με το εγκεκριμένο ΕΣΠΔ.
β. Επιτόπιοι έλεγχοι
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μικτά
συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και
οι Φορείς Υλοποίησης. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματο−
ποιούνται ταυτόχρονα με τους ελέγχους της Ενιαίας
Ενίσχυσης.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε δείγμα
που καλύπτει τουλάχιστον το 5% των δικαιούχων που
έκαναν αίτηση πληρωμής και δεν απορρίφθηκαν κατά
το διοικητικό έλεγχο.
Το δείγμα εξάγεται μηχανογραφικά από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με βάση τα ακόλουθα:
− Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 25% του δείγματος
− Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το
75% του δείγματος
Σε περίπτωση παρατυπιών και αποκλίσεων μεταξύ δη−
λωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό
αριθμό αιτήσεων το δείγμα αυξάνεται κατά περίπτωση.
Για τους επιτόπιους ελέγχους είναι δυνατόν να υπάρξει
προειδοποίηση του ελεγχόμενου κατ’ ανώτερο όριο 14
ημέρες πριν, προκειμένου να παραβρεθεί ο ίδιος ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός του κατά τον έλεγχο.
Ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος του δικαιούχου
διενεργείται από διαφορετικούς ελεγκτές.
Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διοικητικού και
επιτόπιου ελέγχου θα καθοριστούν με εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της πολλαπλής συμ−
μόρφωσης πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο − εγχειρίδιο διαδικα−
σιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ −
Ανταγωνιστικότητα
Ο Φ.Ε. διασφαλίζει μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων
την ορθή εφαρμογή τόσο της διαδικασίας έγκρισης
των αιτήσεων ενίσχυσης όσο και της Δράσης από τους
Φορείς Υλοποίησης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης
της υλοποίησης της Δράσης.
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Η Μονάδα Ελέγχου διασφαλίζει μέσω προγραμμα−
τισμένων ετήσιων ελέγχων, την ορθή εφαρμογή της
Δράσης από το Φορέα Εφαρμογής και τους Φορείς
Υλοποίησης.
5. Έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΠΑΑ
Η ΕΥΔ ΠΑΑ διασφαλίζει μέσω ελέγχων την ορθή
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
από την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα και τους Φορείς
Υλοποίησης.
6. Έλεγχοι από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί ελέγχους εποπτείας με
σκοπό:
• Την παρακολούθηση και την επιτήρηση της επάρκει−
ας των Φορέων Υλοποίησης τόσο σε ό,τι αφορά στην
ελεγκτική διαδικασία όσο και σε εκείνη της έγκρισης
των πληρωμών.
• Την εξακρίβωση της τήρησης της σχετικής νομοθε−
σίας, των κατευθυντηρίων γραμμών και οδηγιών.
Άρθρο 19
Κυρώσεις
Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κατά την εφαρμογή της
Δράσης επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
1. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης πληρωμής – δήλωσης
εφαρμογής
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρο−
νται στο άρθρο 21 της παρούσας, η υποβολή αίτησης
πληρωμής – δήλωση εφαρμογής μετά τη λήξη της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας,
οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του
ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει,
εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτω−
ση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών
ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.
2. Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη
Δράση βάσει της έκτασης
α. Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για
έκταση μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία εντάχθηκε,
λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν αύξηση της έκτασης
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6
της παρούσας απόφασης και εξειδικεύεται στην πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β. Διαφορά μεταξύ έκτασης σύμβασης και δηλωθείσας
έκτασης.
Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δεν
δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά
μεταξύ της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθη−
κε την αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας
έκτασης συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων
που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3% της
δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων
για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες
στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μει−
ώνεται σε ποσοστό 0,3%.
100 × (έκταση σύμβασης − δηλωθείσα έκταση)
Δηλωθείσα έκταση
Εάν οι ανωτέρω εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε.
αλλά δεν έχουν γίνει αντικείμενο αίτησης πληρωμής
των Δράσεων δεν εφαρμόζεται η κύρωση.
γ. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργη−
τικής ομάδας ευρεθεί μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα
στην αίτηση πληρωμής (αιτηθείσα), η δηλωθείσα έκταση

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης και
μέχρι την έκταση της σύμβασης.
Εάν η δηλωθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής
υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για την εν
λόγω καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται
με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω
καλλιεργητική ομάδα.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ της
συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολι−
κής δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής είναι
μικρότερη ή ίση με 0,1 εκτάριο και δεν αντιπροσωπεύει
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής έκτασης,
η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλω−
θείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό, λαμβάνονται
υπόψη μόνο οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις
σε επίπεδο καλλιεργητικής ομάδας.
δ. Οι εκτάσεις που δηλώνονται από ένα δικαιούχο,
για τις οποίες λαμβάνεται το ίδιο ύψος της ενίσχυσης,
θεωρείται ότι αποτελούν μία ομάδα καλλιέργειας.
Στην περίπτωση που η έκταση ανά ομάδα καλλιέργει−
ας, για την οποία ο παραγωγός αιτείται ενίσχυση στο
πλαίσιο συγκεκριμένης Δράσης, υπερβαίνει την έκταση
που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ
αιτηθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται
από τον τύπο:
100 × (αιτηθείσα − προσδιορισθείσα)
προσδιορισθείσα
και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
i. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2)
εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιο−
ρισθείσας έκτασης.
ii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτά−
ρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας
έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσ−
διορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της
διαπιστωθείσας διαφοράς και
iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορι−
σθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει
της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
iv. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορι−
σθείσας έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση, την
οποία θα δικαιούτο ο γεωργός για το εν λόγω ημερο−
λογιακό έτος στο πλαίσιο αυτού του μέτρου με βάση
την έκταση, όπως προηγουμένως. Επιπλέον το ποσό
της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της
αιτηθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης συμψη−
φίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο
οποιουδήποτε μέτρου στήριξης σύμφωνα με το άρθρο
5β του Καν.(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής, τις οποίες δι−
καιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα
καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής
που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης.
Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω
πληρωμές, το υπόλοιπο παραγράφεται.
ε. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της αιτηθεί−
σας έκτασης και της προσδιορισθείσας, οφείλεται σε
παρατυπίες που διαπράχθηκαν από πρόθεση, δε χορη−
γείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούτο ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης
για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, εάν η διαφορά
αυτή υπερβαίνει το 0,5% της προσδιορισθείσας έκτασης
ή το 1 εκτάριο.
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Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδι−
ορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης απο−
κλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με
εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθεί−
σας έκτασης και της προσδιορισθείσας και επιπλέον το
ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις
στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης σύμφωνα
με το άρθρο 5β του Καν.(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής,
τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αι−
τήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών
ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της
διαπίστωσης. Εάν το ποσό δε συμψηφίζεται πλήρως με
τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο παραγράφεται.
στ. Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλης καλλιέργειας
ή αλλαγής χρήσης από αυτήν που έχει δηλωθεί στο
εγκεκριμένο Σ.Π.Δ., οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται ως
μη προσδιορισθείσες.
3. Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφω−
σης εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις
αποφάσεις εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
4. Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, αίτησης
πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δικαιούχο
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης με αναφορά στον κωδικό πα−
ράλληλης Δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη
τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό
από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο δικαιού−
χος αποβάλλεται από τη Δράση.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη
υποβολής αίτησης πληρωμής/δήλωσης εφαρμογής.
5. Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του αγροπεριβαλ−
λοντικού φακέλου
Εφόσον δεν τηρείται ο προβλεπόμενος αγροπερι−
βαλλοντικός φάκελος από το δικαιούχο, η ενίσχυση
μειώνεται κατά 3% για κάθε έτος διαπίστωσης της
παράβασης. Στην περίπτωση που τηρείται ο φάκελος
αλλά είναι ελλιπής, δεν επιβάλλεται την πρώτη φορά
καμία κύρωση, ενώ για κάθε επόμενη φορά που διαπι−
στώνονται ελλείψεις στο φάκελο, επιβάλλεται μείωση
της ενίσχυσης κατά 3%.
6. Διακοπή της σύμβασης
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς
την εφαρμογή της Δράσης πριν την ολοκλήρωση της
πενταετίας, αποβάλλεται από τη Δράση και επιβάλλο−
νται κυρώσεις ως ακολούθως:
α. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δε χορηγεί−
ται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση,
αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου
ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος
της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξη−
μένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον επιβάλλεται
χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής
ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου
ή 5ου έτους δε χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος
της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επι−
στρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημέ−
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νο με τους νόμιμους τόκους και επιβάλλεται επιπλέον
χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής
ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
Εξαίρεση από τις παραπάνω κυρώσεις αποτελούν οι
περιπτώσεις του άρθρου 21 της παρούσας.
7. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγ−
χο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήπο−
τε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά
εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή
των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη
ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο
έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν
καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους
νόμιμους τόκους και αποβάλλεται από όλες τις Δράσεις
του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου.
8. Πρόσθετες κυρώσεις
Οι πρόσθετες κυρώσεις αφορούν σε παρατυπίες που
σχετίζονται με δεσμεύσεις της γεωργοπεριβαλλοντικής
Δράσης:
α. Μη προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης –
σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε.
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη του Πιστο−
ποιητικού συμμόρφωσης για το AGRO2 ή έλλειψη σύμ−
βασης με την ΕΒΖ Α.Ε., δεν δίδεται καμία ενίσχυση για
το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη
της ως άνω παράβαση συνεπάγεται αποβολή του δι−
καιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους.
β. Υπερλιπάνσεις αζώτου
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης αζωτούχου
λίπανσης μέχρι 5% σε σχέση με την προβλεπόμενη δεν
επισύρει καμία κύρωση. Η υπέρβαση αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί είτε στη βασική είτε στην επιφανειακή λί−
πανση είτε και στις δύο, με την προϋπόθεση ότι το άθροι−
σμα και των δυο υπερβάσεων δεν ξεπερνά το 5%.
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης αζωτούχου
λίπανσης πέραν του 5% και μέχρι 10% σε σχέση με
την προβλεπόμενη συνεπάγεται μείωση του συνολικά
δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το έτος
της παράβασης. Επανάληψη συνεπάγεται μείωση του
συνολικά δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης κατά 40%
για το συγκεκριμένο έτος, ενώ σε περίπτωση επανά−
ληψης για τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
• Η ίδια κύρωση της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζεται και στην περίπτωση που, ενώ απαγορεύεται, ο
δικαιούχος εφαρμόζει βασική αζωτούχο λίπανση.
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης αζωτούχου
λίπανσης πέραν του 10% σε σχέση με την προβλεπό−
μενη συνεπάγεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου
ποσού της ενίσχυσης κατά 30% για το έτος παράβασης.
Επανάληψη οδηγεί σε μη καταβολή της ενίσχυσης για
το συγκεκριμένο έτος, ενώ σε περίπτωση επανάληψης
για τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξη−
μένων με τους νόμιμους τόκους.
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• Σε περίπτωση που, ενώ απαγορεύεται η εφαρμογή
οποιασδήποτε λίπανσης, διαπιστωθεί ότι έχει εφαρμο−
στεί λίπανση, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικής
δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 40%. Επανάληψη συνεπά−
γεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση
και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύ−
σεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
• Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι, αν και
έχει δηλωθεί η μη εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης, ο
δικαιούχος έχει εφαρμόσει αζωτούχο λίπανση, τότε
επιβάλλονται οι κυρώσεις της προηγούμενης παρα−
γράφου.
γ. Έλλειψη νόμιμων παραστατικών δαπανών, συγκε−
ντρωτικά τιμολόγια λιπασμάτων για εντός και εκτός
Δράσης αγροτεμάχια
• Εφόσον ο δικαιούχος δεν προσκομίσει στην ελεγκτι−
κή αρχή νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (Δελτία αποστολής,
τιμολόγια, ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) ή / και τα
παραστατικά:
− Έχουν εκδοθεί εκτός των νόμιμων προθεσμιών από
την τελευταία δόση λίπανσης, δηλαδή μετά την παρέ−
λευση ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της
τελευταίας δόσης λίπανσης και δεν συνοδεύονται από
δελτία αποστολής, τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι
τις προβλεπόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης της
τελευταίας δόσης λίπανσης ή
− Δεν είναι θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ.,
τότε δεν δικαιούνται καμία ενίσχυση για το έτος πα−
ράβασης.
• Εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει συγκεντρωτικά
παραστατικά ΚΒΣ για τα λιπάσματα για τα εντός και
εκτός Δράσης αγροτεμάχια, τότε επιβάλλεται μείωση
της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 30%. Σε
περίπτωση επανάληψης δεν καταβάλλεται καμία ενί−
σχυση για το έτος. Επανάληψη για τρίτη φορά στην
πενταετία, συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαι−
ούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους
νόμιμους τόκους.
δ. Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης ποσότη−
τας αρδευτικού νερού
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης ποσότητας
άρδευσης μέχρι 5% σε σχέση με την προβλεπόμενη δεν
επισύρει καμία κύρωση.
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης ποσότητας
άρδευσης πέραν του 5% και μέχρι 10% σε σχέση με
την προβλεπόμενη συνεπάγεται μείωση του συνολικά
δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 3% για το έτος
της παράβασης. Δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται μεί−
ωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης
κατά 10% για το συγκεκριμένο έτος, τρίτη επανάληψη
συνεπάγεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού
της ενίσχυσης κατά 20%, ενώ σε περίπτωση επανάλη−
ψης για τέταρτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων,
προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
• Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης ποσότητας
άρδευσης πέραν του 10% σε σχέση με την προβλεπό−
μενη συνεπάγεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου
ποσού της ενίσχυσης κατά 10% για το έτος παράβασης.
Δεύτερη επανάληψη συνεπάγεται μείωση του συνολικά

δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης κατά 20% για το
συγκεκριμένο έτος, τρίτη επανάληψη συνεπάγεται μεί−
ωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης
κατά 40%, ενώ σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη
φορά στην πενταετία συνεπάγεται οριστική αποβολή
του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι
τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με
τους νόμιμους τόκους.
9. Υποβολή εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων
Σε περίπτωση που ένας παραγωγός έχει αποβληθεί
λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων,
είτε κατά το στάδιο της αίτησης ενίσχυσης είτε κατά
το στάδιο της αίτησης πληρωμής, δεν έχει δικαίωμα
υποβολής αίτησης ενίσχυσης για τα επόμενα δύο ημε−
ρολογιακά έτη από την αποβολή.
10. Ιεράρχηση Μειώσεων
Σε περίπτωση επιβολής πολλών μειώσεων, οι μειώσεις
επιβάλλονται με την ακόλουθη σειρά:
• πρώτον, η παράγραφος 2δ και 2ε του παρόντος
άρθρου
• στη συνέχεια, οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του
παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια, για την εκπρόθεσμη υποβολή το ση−
μείο 1 το παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια, η παράγραφος 2β του παρόντος άρ−
θρου
• στη συνέχεια οι κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης
• τέλος, ποσά τα οποία έχουν προκύψει από συμψη−
φισμούς προηγούμενων ετών ή άλλων προγραμμάτων.
Άρθρο 20
Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των αρμόδιων
εθνικών και κοινοτικών οργάνων διαπιστωθεί αχρεώ−
στητη ή παράνομη καταβολή ποσών ενισχύσεων, τα
ποσά αυτά θα ανακτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της αριθ. 4941/07−11−2011 κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 21
Ανωτέρα βία
Ανωτέρα βία δύνανται να χαρακτηρισθούν τα ακόλου−
θα έκτατα περιστατικά:
α) θάνατος δικαιούχου,
β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς
εργασία,
γ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ−
λευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα
ανάληψης της δέσμευσης,
δ) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά
τη γεωργική εκμετάλλευση.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας πρέπει να γνωστοποι−
ούνται εγγράφως στο Φ.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση
να το πράξει.
Ο Φ.Υ. αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις
διαβιβάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται
από υπαλλήλους του, η οποία και γνωμοδοτεί. Στην
ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και υπάλ−
ληλος της Νομικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. Τα
αποτελέσματα της γνωμοδότησης γνωστοποιούνται
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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Άρθρο 22
Κανόνες εφαρμογής
1. Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισ−
σότερες από μία (1) Προσκλήσεις και σε περισσότερες
από μία (1) δράσεις του Μέτρου 214 με εξαίρεση τις
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις που αφορούν ζώα.
2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις πληρωμής
μπορούν να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά
την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων
που έχουν διαπιστωθεί από τους Φ.Υ. ή άλλες ελεγκτι−
κές αρχές.
3. Επιτρέπεται, κατά την περίοδο της δέσμευσης, η
μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των ενταγμένων
αγροτεμαχίων σε άλλο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση
ότι το πρόσωπο αυτό έχει τις προϋποθέσεις και αναλαμ−
βάνει για το υπόλοιπο της δέσμευσης τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη Δράση.
4. Εφόσον κατά την περίοδο της δέσμευσης τα ενταγ−
μένα αγροτεμάχια αποτελέσουν αντικείμενο αναδασμού
εγκεκριμένου από Δημόσια Αρχή τότε:
α. Εφόσον η ενταγμένη έκταση δεν μειωθεί περισσό−
τερο από 50% ή ο δικαιούχος εξασφαλίσει επιλέξιμη
έκταση ισοδύναμη με την αρχική και παράλληλα προβεί
σε τροποποίηση της σύμβασής του, δύναται να κριθεί
δικαιούχος των ενισχύσεων και για το υπόλοιπο της
περιόδου δέσμευσης.
β. Εφόσον η μείωση υπερβαίνει το 50% και ο δικαι−
ούχος αδυνατεί να εξασφαλίσει συμπληρωματική επι−
λέξιμη έκταση απαλλάσσεται των υποχρεώσεων χωρίς
να ζητείται επιστροφή χρημάτων.
5. Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που καταθέτει ο
δικαιούχος κάθε έτος εμφανίζεται το σύνολο των ενταγ−
μένων στη Δράση αγροτεμαχίων.
6. Οι δικαιούχοι δύνανται να διακόψουν την τήρηση
των συμβατικών τους υποχρεώσεων, χωρίς επιπτώσεις,
στις ακόλουθες περιπτώσεις.
α. Στην περίπτωση του άρθρου 21 και των παραγρά−
φων 3 και 4β του παρόντος άρθρου.
β. Στην περίπτωση ένταξης του δικαιούχου στο μέ−
τρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης το τελευταίο έτος
της δέσμευσης και εφόσον ο διάδοχος δεν μπορεί να
αναλάβει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
γ. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβα−
σης τεθούν πρόσθετοι όροι βάσει εθνικών και κοινοτικών
διατάξεων τους οποίους ο δικαιούχος τεκμηριωμένα δε
μπορεί ή δεν επιθυμεί να τηρήσει.
7. Οι Φ.Υ. για κάθε δικαιούχο τηρούν φάκελο με όλα τα
πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν στην εκμετάλλευση.
Ο φάκελος αυτός είναι διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Χρηματοδότηση
1. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 12 εκ. €
και κατανέμεται ως ακολούθως:
− 4 εκ. € για το έτος 2013, 4 εκ. € για το έτος 2014 και
4 εκ. € για το έτος 2015.
Η ως άνω δαπάνη συγχρηματοδοτείται: α) από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50−80%, ανάλογα με τον
τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια
μη σύγκλισης) και β) από εθνικούς πόρους, σύμφωνα
με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ
2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά και συγκεκριμένα τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Οι δαπάνες εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντι−
κών ενισχύσεων καλύπτονται αποκλειστικά από εθνι−
κούς πόρους και αντιστοιχούν στο 5‰ των δαπανών
της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Το ποσοστό αυτό καταμερίζεται ως εξής:
− Το 3‰ παραμένει στον ΚΑΕ 5323.
− Το 2‰ μεταφέρεται στον ΚΑΕ 2212.
Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων καθορί−
ζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη διαδικασία του άρθρου 17 της πα−
ρούσας.
Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025562009120016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

