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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1800 (1)
Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθη−

νών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Αλι−
είας (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση 

της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – ρυθ−
μίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί−
ανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α−180). 

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α−98).

γ) Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι−
κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147). 

δ) Του π.δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−148) και του 
π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−145).

ε) Το π.δ. 406/1998 «Μετατροπή του Οργανισμού Κε−
ντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία 
και έγκριση του καταστατικού της» (Α−286).

στ) Του π.δ. 80/2008 «Ανάθεση της διοίκησης και δι−
αχείρισης των ιχθυοσκαλών στην Εταιρία Ανάπτυξης 
και Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)» (Α−119).

ζ) Των άρθρων 68 έως 78 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί 
Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ Α−37).

η) Του Ν.2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄137).

2. Την με αριθμ. Υ352/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β΄1603).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Ανά−
πτυξης και Αλιείας» (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.), η οποία εποπτεύεται 
από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
συγχωνεύεται δι’ απορροφήσεως με την ανώνυμη εται−
ρεία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών» (ΟΚΑΑ 
Α.Ε.), που εποπτεύεται από τους ίδιους Υπουργούς.

2. Οι σκοποί της ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε., όπως προκύπτουν από 
το άρθρο 4 του καταστατικού της (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
12062/7−10−2009), ανατίθενται από την έναρξη ισχύος 
της παρούσης στην ΟΚΑΑ Α.Ε. 

3. Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συ−
μπληρωματικά στα ιδρυτικά τους Προεδρικά Διατάγματα 
και στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 
68 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37) και του ν. 2166/1993 
(Α΄137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

4. Από την δημοσίευση της παρούσας, η ΟΚΑΑ Α.Ε., 
με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφω−
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να με το Καταστατικό της (τεύχος Α.Ε.−ΕΠΕ 1657/8−3−
2007), το οποίο παραμένει σε ισχύ, προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως.

5. Όσον αφορά το προσωπικό των συγχωνευομένων 
εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 
παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (Α−180), καθώς και οι διατάξεις 
του άρθρου 34 παρ. 6 και 7 του Ν. 4024/2011 (Α−226). 

6. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 
του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτο−
δικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης 
ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην ΟΚΑΑ Α.Ε., 
με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, 
κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την 
αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων του καταργουμένου και συγχωνευόμενου δι’ 
απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη δια−
φύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

4. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της 
παρούσης απόφασης το όργανο διοίκησης της ΟΚΑΑ 
Α.Ε. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των 
κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα 
και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκ−
θεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από−
σπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα 
ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί 
του ακινήτου, με την περίληψη που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963, καταχωρίζεται 
ατελώς στο οικείο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου 
υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται 
οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. 

8. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, η απορροφώσα εται−
ρία ΟΚΑΑ Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την κείμενη νομο−
θεσία, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες 
σχέσεις της απορροφώμενης εταιρίας ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. και 
η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, 
οι δε τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρίας συ−
νεχίζονται από την απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 
λόγω της συγχώνευσης.

9. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων της απορροφώ−
μενης εταιρίας λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη 
δημοσίευση της παρούσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ    

Αριθ. Δ16Γ/241/9/449/Γ (2)
Εκποίηση ακινήτου, ιδιοκτησίας Ε.ΥΑ.Θ. Παγίων, με 

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 22 του Ν. 2937/2001 «ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 169 Α΄)
• Του άρθρου 59 του Π.Δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενερ−

γείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκ−
μισθώσεων εν γένει, αγορών και εκποιήσεων ακινήτων..» 
(ΦΕΚ 212 Α΄)

• Του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημ.Εργων» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

• Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ 56 Α΄).

2. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών (Α 145)

3. Την με αριθμό 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄).

4. Την αριθμ. Υ350/2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου 
(Β΄ 1603).

5. Την με αριθμό Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21.06.2010 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 
916 Β΄), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με 
εντολή Υπουργού» στον Γ.Γ. Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 

6. Την με αριθμό ΕΓΑ/618/30.07.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1009/01.08.2001 τ.Β, Πίνα−
κας Νο2, α/α 99). 

7. Την με αριθμό 26/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.

8. Την με αριθμό Φ.5294/11865/03.03.2011 Έκθεση Εκτί−
μησης των ορκωτών εκτιμητών Ιωάννη Αλεξόπουλου 
και Γεωργίου Πηλιχού.

9. Το από 08.03.2011 Πρωτόκολλο Εκτίμησης Ακινήτου 
του υπαλλήλου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων Νικολάου Ιωαννί−
δη.

10. Το με αριθ. 987/19.04.2011 έγγραφο της Ε.Υ.Α.Θ. 
Παγίων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αριθμό 26/2011 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (Ν.Π.Δ.Δ.), 
όπως αυτή διατυπώνεται στο από 14/04/2011 απόσπα−
σμα πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

   Με εντολή Υπουργού
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο Γενικός Γραμματέας
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δημοσίων Έργων του Υπ. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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  Αριθμ. 12194 (3)
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 

Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες 
σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3 
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παρα−
γωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 402/88 (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. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄145/17.6.11) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α΄ 148/27.6.11) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.Δ. 113/2011 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες»

6. Της με αρ. 2876/09 (ΦΕΚ Β΄ 2234/2009) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλων Υπουργείων».

7. Το Νόμο 3614/07 (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. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

9. Του άρθρου 36 του Ν. 3614/07, 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. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010) «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

12. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

13. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 
1.9.2002». 

14. 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.

15. Την με αριθμ. 267623/28−08−2007 (ΦΕΚ 1723/Β/ 
29.08.2007) κοινή υπουργική απόφαση Επίβλεψης «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγρα−
φής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

17. 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.

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

19. 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 
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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής 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.

24. Την αριθ. 262385/21−4−10 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του κα−
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θεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ−
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 
και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 509/
Β/23−4−10).

25. Την αριθ. 324005/9.9.08 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1886/τ.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.

26. 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 Προγράμ−
ματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

27. Την αριθ. Υ 350/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

28. Την με αριθ. 2667 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11.7.2011) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη».

29. Την αριθ. 2/70207/0020/14.10.2011 Βεβαίωση για τη 
δέσμευση της πίστωσης.

30. Ότι από την παρούσα προκαλείται Δημόσια Δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23 της παρούσας.

31. Την αριθμ. 3766/ 20−7−2011 σύμφωνη γνώμη της 
Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2007−2013.

32. Την αριθμ. 80920/ 20−7−2011 σύμφωνη γνώμη του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελε−
σματική διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή των 
Δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές» και 2.3 «Σύστημα Ολο−
κληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του 
μέτρου 214 των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων 
όπως αυτό έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 και οι οποίες 
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:
• Η Δράση 1.4 αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλω−

σης αρδευτικού νερού, της χρήσης χημικών εισροών, 
καθώς και στον περιορισμό των αερίων του θερμοκη−
πίου.

• Η Δράση 2.3 αποσκοπεί στη μείωση των ενεργειακών 
εισροών (χημικά λιπάσματα−φυτοφάρμακα), τη βελτίωση 
της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση 
νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής – Τομείς παρέμβασης

Πεδίο Εφαρμογής: Οι Δράσεις θα εφαρμοστούν στις 
καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νο−

μούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερ−
ρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 
Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιω−
αννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευ−
ρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας 
και Λακωνίας.

Η Δράση 1.4 θα εφαρμοστεί σε περίπου 20.000 Ηa και 
η Δράση 2.3 σε περίπου 12.800 Ηa.

Τομείς παρέμβασης 
Δράση 1.4: Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, με ελάχι−

στο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργούνται με αρ−
δευόμενο αραβόσιτο, βαμβάκι και μηδική στις περιοχές 
παρέμβασης.

Δράση 2.3: Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, με ελάχι−
στο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργούνται με καπνά 
στις περιοχές παρέμβασης.

Συμπληρωματικότητα με τον Πυλώνα 1
Ο τύπος των δεσμεύσεων των δύο Δράσεων δεν ενι−

σχύεται από τις ΚΟΑ.

Άρθρο 3
Φορείς αρμόδιοι για τη διαχείριση 

και εφαρμογή των δράσεων

1. Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) ορίζεται η Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 
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 εγ−

γεγραμμένο στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρό−
της, 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 συνο−

λική έκταση της αρόσιμης γης, των μόνιμων βοσκοτό−
πων 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 
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από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή 
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 αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων 
και στη δασική παραγωγή.

6. Νόμιμη κατοχή
Νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου νοείται:
α. Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο 

κτηματολόγιο με την υποβολή αντίγραφου του κτημα−
τολογίου. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογρά−
φηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω 
εγγράφων:

αα. Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιμων αγροτε−
μαχίων, υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και 
το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθη−
κοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος 
ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο 
Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρημένο το 
προς ένταξη αγροτεμάχιο. 

αβ. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων 
αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της 
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας 
και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο 
υποθηκοφυλακείο. 

β. Για μισθωμένα αγροτεμάχια 
βα. Όταν ο αιτών είναι μισθωτής, με την υποβολή του 

ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στα ιδιωτικά συμ−
φωνητικά μίσθωσης πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά 
για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση, 
το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και 
η χρονική περίοδος της μίσθωσης. Η διάρκεια της μί−
σθωσης πρέπει να καλύπτει την περίοδο δέσμευσης 
του δικαιούχου. 

ββ. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη 
των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγρά−
φου της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το 
πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υπο−
θηκοφυλακείο.

βγ. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρη−
μένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπη−
ρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη 
«θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο 
υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.

Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής 
υποβάλλονται μία φορά κατά το στάδιο της υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης.

Σε κάθε περίπτωση τα αγροτεμάχια θα πρέπει να 
εμφανίζονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του/της 
δικαιούχου του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
και πληρωμής.

Στην περίπτωση οικογενειακών εκμεταλλεύσεων η 
νόμιμη κατοχή νοείται στο πρόσωπο και των δύο συ−
ζύγων.

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 πρέπει να εγκριθεί 
για την υπαγωγή στο καθεστώς των γεωργοπεριβαλ−
λοντικών ενισχύσεων.

• Αίτηση πληρωμής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαι−
ούχος για τη χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές 
αρχές.

• Δήλωση Εφαρμογής (απαιτείται μόνο για τη Δράση 
2.3): θεωρείται η ετήσια δήλωση με την οποία ο δικαιού−
χος −με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων− κα−
ταθέτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του AGRO2. 

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. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) πεντα−
ετούς διάρκειας 

Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται ένα 
πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης 
στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια, 
ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης 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 Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 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.

11. Περίοδος δέσμευσης
Περίοδος δέσμευσης νοείται η χρονική περίοδος πέ−

ντε (5) ετών στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και 
το κράτος 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.

13. Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος
Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον 

οποίο θα πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές 
και θα περιλαμβάνει:

• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποι−

ήσεις της
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και 

δηλώσεων εφαρμογής (για τη Δράση 2.3).
• Αντίγραφα των Α.Ε.Ε 
• ΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις του.
• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (μόνο 

για τη δράση 2.3).
14. Ο.Π.Σ.Α.Α. 
Νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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15. 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, για 
τη δράση 1.4 και καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά 
πρόσωπα για τη δράση 2.3, οι οποίοι έχουν ενεργοποι−
ήσει, το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό 
στις περιοχές παρέμβασης.

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.

Β. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για 

μια πενταετία, να αρχίσουν από την 15η Οκτωβρίου του 
έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης να εφαρμόζουν 
τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α. Εάν έχουν ενταχθεί στη δράση 1.4 να καλλιεργή−
σουν ξηρική αμειψισπορά σε ποσοστό:

• 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που 
η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος

• 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που 
η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι

• 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που 
η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.

Με βάση τις καλλιέργειες της επιλέξιμης έκτασης, οι 
οποίες έχουν δηλωθεί στην τελευταία αίτηση ενιαίας 
ενίσχυσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 
υπολογίζεται η έκταση που πρέπει να καλυφθεί με ξη−
ρικά. Η έκταση αυτή των ξηρικών είναι η ελάχιστη, που 
πρέπει ο δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για 
όλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

Στην υπόλοιπη επιλέξιμη έκταση, η οποία δεν καλύ−
πτεται με ξηρικές καλλιέργειες, καλλιεργεί αραβόσιτο 
ή/και βαμβάκι ή/και μηδική. Ωστόσο, το ποσοστό αμειψι−
σποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης 
έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη. 

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως 
ξηρικές, όπως είναι σκληρό και μαλακό σιτάρι, βρώμη, 
βίκος κλπ. Εξαιρούνται ο ξηρικός αραβόσιτος, ξηρικό 
βαμβάκι και ξηρική μηδική.

β. Εάν έχουν ενταχθεί στη δράση 2.3 να εντάξουν την 
καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές 
του Προτύπου AGRO 21 καθώς και να αναλάβουν και τις 
ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:

• Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου πε−
ριθωρίου

− Αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 20% της 
επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με στόχο το 
σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά 
τουλάχιστον στην πενταετία. Το ψυχανθές δε συγκομί−
ζεται, ενσωματώνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο 
για να παρέχει το μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση 
αυτή δεν καλλιεργείται με καπνό. 

− Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της 
επιλέξιμης έκτασης και το οποίο αφορά στο σταθερό 
ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ΄ ελάχιστο ενός 
μέτρου περιμετρικά της επιλέξιμης έκτασης όλων των 
αγροτεμαχίων. Το σύνολο του ακαλλιέργητου περιθωρίου 
θα πρέπει να αθροίζει στο 5% της επιλέξιμης έκτασης. 

• Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων, στο 75% της 
επιλέξιμης έκτασης που καλλιεργείται με καπνό. Απα−
γορεύεται κάθε χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου. 

2. 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.

3. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο ΣΠΔ.
4. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος 

φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη 
μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.

5. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και 
δήλωση εφαρμογής (για τη δράση 2.3) με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσας.

6. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους του 
άρθρου 18 της παρούσας, που πραγματοποιούν εξουσι−
οδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

Άρθρο 6
Γραμμή Βάσης

1. Και για τις δυο δράσεις:
α) Η κατ’ έτος υποχρέωση των δικαιούχων να καλ−

λιεργούν και να ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά 
ψυχανθή στο 20% της εαρινής καλλιέργειας, συμπλη−
ρωματικά προς αυτήν, ως επίσπορη.

Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση αυτή 
είναι ο ακόλουθος:

Στο 20% της επιλέξιμης έκτασης, στην οποία θα καλ−
λιεργηθεί η εαρινή καλλιέργεια, δηλαδή για τη δράση 
2.3 ο καπνός και για τη δράση 1.4 ο αραβόσιτος ή το 
βαμβάκι, εγκαθίσταται και ενσωματώνεται στο έδαφος 
χειμερινό ψυχανθές για χλωρά λίπανση. Στην έκταση 
αυτή, μετά την ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, 
καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια (συμπληρωματικά 
– ως επίσπορη).

β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται :
• Οι δικαιούχοι που καλλιεργούν ετησίως στο σύνολο 

των ενταγμένων αγροτεμαχίων τους τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες 

• Τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδα−
φος τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

• Τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται μηδική.
2. Για τη δράση 2.3 
Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, 

από 1−1−2012, δεν επιτρέπεται να καλλιεργούνται σε από−
σταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους. 

Άρθρο 7
Κριτήρια ένταξης

Διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια 
επιλογής ως ακολούθως:

1 Στο Παράρτημα περιγραφή του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης
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1. Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν σε κά−

ποια από τις δύο Δράσεις πρέπει να πληρούν τα παρα−
κάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α. Να είναι αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 
4 της παρούσας, στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, και 
να έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχό−
μενα από τον καπνό.

β. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως η έννοια 
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

γ. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα, με τη διαδικασία του 
άρθρου 9 της παρούσας, αίτηση ενίσχυσης για αγρο−
τεμάχια της εκμετάλλευσής τους, τα οποία πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Αίτηση Ενι−
αίας Ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου. 

• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευ−
σης, όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 4, της παρούσας. Αποκλείονται από την ένταξη 
αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε άλλη αγροπερι−
βαλλοντική δράση. 

• Βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της 
δράσης που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν, 
όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας.

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 ανά δράση και τα ακόλουθα κριτήρια:

Γενικά κριτήρια επιλογής Βαθμοί

Μείωση των άμεσων ενισχύσεων ως 
προς το 2009: 
• 30% < Ποσοστό ≤ 50%
• 25% < Ποσοστό ≤ 30%
• 15% < Ποσοστό ≤ 25%
• 5% < Ποσοστό ≤ 15%
• Ποσοστό ≤ 5%

30
25
20
15
10

Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό 
εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% 
του συνολικού ετήσιου εισοδήματος 

20

Επαγγελματίας αγρότης 10

Μέγεθος υπό ένταξη εκμετάλλευσης:
• Έκταση > 5 Ηα
• 0,5 Ηα < Έκταση ≤ 5 Ηα
• Έκταση ≤ 0,5 Ηα

20
15
10

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 με−
γαλύτερη του 50% της συνολικής υπό 
ένταξη έκτασης

20

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

10

Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη δράση 2.3

Ειδικά κριτήρια επιλογής Βαθμοί

Εφαρμόζει ήδη το σύστημα ολοκληρω−
μένης διαχείρισης καπνού (AGRO2)

20

Καπνά ανατολικού τύπου 10

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη σειρά κατάταξης, προ−
ηγούνται οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν 
μεγαλύτερη βαθμολογία στα γενικά κριτήρια με τη σει−
ρά προτεραιότητας που αναφέρονται.

Για τη δράση 2.3 στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη τα 
ειδικά κριτήρια επιλογής με τη σειρά προτεραιότητας 
που αναφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ − ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 8
Ένταξη Πράξης – Χρηματοδότηση, 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Ο Φ.Ε. με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και με 
τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προωθεί για υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης 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.
• Ο τύπος της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογη−

τικά που θα πρέπει να τη συνοδεύουν.
• Τα κριτήρια ένταξης (επιλεξιμότητας και επιλογής), 

όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν και τα παραστα−
τικά 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.
2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 

έγκρισή της και με ευθύνη του φορέα εφαρμογής αναρ−
τάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαβιβάζεται στους φορείς 
υλοποίησης.

3. 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 πρά−
ξης/χρηματοδότησης. 

Άρθρο 9
Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Οι Φ.Υ. προβαίνουν το αργότερο εντός τριών (3) εργά−
σιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, στις παρακάτω ενέργειες:

• Θυροκόλληση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλά−
χιστον 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 θυροκολληθεί 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.
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Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος τηρούνται στα αρχεία του φορέα υλο−
ποίησης.

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 διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ορίζεται στη 
συνέχεια, θα πρέπει:

1. Να υποβληθεί στο φορέα εντός των χρονικών ορίων, 
όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος, και

2. Να είναι πλήρης.
Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης, εφόσον συνοδεύεται 

από τα παρακάτω:
α. Αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη και υπο−

γεγραμμένη. 
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.

• Θεωρημένο αντίγραφο εγγραφής του στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

• Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των 
αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται ενίσχυση.

• 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.

• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με επιβλέποντα Γεωπόνο 
όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2, για τη δρά−
ση 2.3. (προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμ−
βασης).

• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα 
για το Πρότυπο AGRO2 αναγνωρισμένο και εγγεγραμ−
μένο στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ, για τη δράση 2.3, όπου 
αναφέρονται τα στοιχεία των αγροτεμαχίων με βάση 
την τελευταία Α.Ε.Ε. (προσκομίζεται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης).

• Πιστοποιητικό AGRO 2, στην περίπτωση που ήδη 
υπάρχει και μόνο για τη δράση 2.3.

γ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) της 
προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης, στο οποίο 
περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής των δεσμεύσεων. 

Με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σ.Π.Δ. υπολογί−
ζεται το ετήσιο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης 
λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά 
δράση και του τρόπου αξιοποίησης της προτεινόμενης 
για ενίσχυση εκμετάλλευσης. 

Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνε−
ται από το Φορέα Υλοποίησης σε είκοσι (20) εργάσι−
μες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των φακέλων υποψηφιότητας, με βάση την ακόλουθη 
διαδικασία:

1. Διοικητικός έλεγχος
Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσε−

ων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης. 

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.

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 
φθίνουσα σειρά ως ακολούθως σε :

• εν δυνάμει δικαιούχους,
• επιλαχόντες και
• απορριπτόμενους. 
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. 

4. Ενστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι εντός επτά (7) 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. 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.

Άρθρο 12
Έγκριση δικαιούχων

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων ολοκληρώνεται 
η διαδικασία αξιολόγησης και οριστικοποιούνται οι κα−
ταστάσεις των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και 
απορριπτόμενων και οι Φ.Υ. διαβιβάζουν στον Φορέα 
Εφαρμογής φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Εισήγηση
β. Αντίγραφα των συγκεντρωτικών φύλων και των 

εκθέσεων ελέγχου του άρθρου 18 της παρούσας.
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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 και της Απόφασης απορριπτόμενων. 

3. Οι αποφάσεις έγκρισης και απόρριψης της προηγού−
μενης παραγράφου με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής:

α. Αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “www.minagric.gr” 
και στο “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
Υπογραφή σύμβασης

1. Οι Φ.Υ., με τη λήψη της απόφασης έγκρισης του 
άρθρου 12 της παρούσας, ενημερώνουν τους δικαιού−
χους ότι θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
να προσέλθουν στην έδρα του φορέα προκειμένου να 
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμ−
βασης στη δράση 2.3 είναι η προσκόμιση των υπογε−
γραμμένων Συμβάσεων με τον επιβλέποντα γεωπόνο 
και τον Πιστοποιητικό Φορέα.

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 

• 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 ΣΠΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

Η σύμβαση και το ΣΠΔ τροποποιούνται, αν απαιτείται, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφα−
σης.

2. 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.

3. 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.

Άρθρο 14
Ανάκληση συμβάσεων – Τροποποίηση Αποφάσεων

1. Οι συμβάσεις ανακαλούνται με απόφαση του Φ.Υ. 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εφόσον προς τούτο γίνει αίτηση 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 ισχύος της ανάκλησης νοείται η 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Φ.Υ. ανεξάρ−
τητα από την ημερομηνία έκδοσης της τροποποιητι−
κής απόφασης έγκρισης δικαιούχων και εφόσον αυτή 
πραγματοποιηθεί.

3. Ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνει το Φορέα Εφαρ−
μογής για τις ανακλήσεις των συμβάσεων και τις κατα−
χωρεί στο πληροφοριακό σύστημα.

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 της σύμβασης

1. Τροποποίηση της σύμβασης του άρθρου 13 της πα−
ρούσας δύναται να πραγματοποιείται:

α. Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον:
• Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας
• Μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης και οι αντί−

στοιχες αναληφθείσες υποχρεώσεις μεταβιβαστούν σε 
άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της δέσμευσης. Η τρο−
ποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία 
φορά σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

• Συντρέχουν λόγοι μείωσης της έκτασης. Η παρού−
σα τροποποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μια φορά 
ετησίως. 

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. 

2. 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 με−
ταβίβασης δεν είναι δικαιούχος της εν λόγω δράσης, 
τότε ελέγχεται εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 περί δικαιούχων. 

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 την μεταβιβαζόμενη 
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εκμετάλλευση, η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 
εν λόγω έτους πρέπει να γίνει από τον διάδοχο και 
αποδέκτη της μεταβίβασης.

3. Το ΣΠΔ μπορεί να τροποποιείται μια φορά κατ’ 
έτος εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Οι δικαιού−
χοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης 
της σύμβασης και του ΣΠΔ στο φορέα υλοποίησης το 
αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε πε−
ρίπτωση ανωτέρας βίας η τροποποίηση της σύμβασης 
γίνεται αμέσως μετά την αναγνώριση της περίπτω−
σης ως ανωτέρα βία. Το αίτημα για τροποποίηση ΣΠΔ 
ελέγχεται από το Φορέα Υλοποίησης και εγκρίνεται ή 
απορρίπτεται.

Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης και 
του ΣΠΔ αφορά τη χρονική περίοδο της δέσμευσης που 
απομένει μέχρι την ολοκλήρωσή της.

4. Τροποποίηση του ΣΠΔ δε γίνεται δεκτή μετά την 
ανακοίνωση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγ−
χων.

5. Τροποποιημένες συμβάσεις και ΣΠΔ καταχωρίζονται 
εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα από τον φορέα 
υλοποίησης.

6. Οι ανακλήσεις καθώς και όποιες μεταβολές οδηγούν 
σε τροποποίηση των συμβάσεων, συγκεντρώνονται από 
τον φορέα υλοποίησης και αποστέλλονται στο φορέα 
εφαρμογής, ο οποίος εκδίδει τροποποιητική απόφαση 
έγκρισης, μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος. Η εν λόγω 
απόφαση αναρτάται με ευθύνη του φορέα εφαρμογής στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και διαβιβάζεται και σε έντυπη μορφή στον 
οργανισμό πληρωμής και στο φορέα διαχείρισης.

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 έκταση και τη δράση στην οποία είναι 
ενταγμένα τα αγροτεμάχια.

Για τη Δράση 1.4 το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 
600 €/ Ha ετησίως.

Για τη Δράση 2.3. το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 
936 €/Ha ετησίως.

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι 
υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρω−
σης και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέχρι την 15η 
Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής. 

2. Με τη συμπλήρωση του έτους εφαρμογής και εντός 
15 εργάσιμων ημερών, οι δικαιούχοι της δράσης 2.3 κα−
ταθέτουν στο ΦΥ δήλωση εφαρμογής μαζί με το Πιστο−
ποιητικό Συμμόρφωσης του AGRO2 του Πιστοποιητικού 
Φορέα. 

3. Αφού διενεργηθούν οι έλεγχοι της παραγράφου 3 
του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης, οι Φ.Υ. προβαί−
νουν στην έκδοση αναλυτικών 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.

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 
οικείας αιρετής Περιφέρειας. 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. συγκρο−
τούν ανά δράση και ανά πρόσκληση φάκελο πληρωμής 
δικαιούχων, σύμφωνα με τους κωδικούς παρτίδας που 
προκύπτουν από το μηχανογραφικό σύστημα και προ−
βαίνουν 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. ετήσια έκθεση απο−
λογισμού ανά δράση.

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 καταχωρίζονται 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 ενίσχυ−
σης και το ενυπόγραφο αυτής.

(β) Η πληρότητα της αίτησης
(γ) Μηχανογραφικοί – διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπου:
− Ελέγχεται η κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας 

καθώς και τα σχετικά παραστατικά που τα τεκμηριώ−
νουν
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− Ελέγχεται η ορθότητα του Σ.Π.Δ ως προς τους στό−
χους και τις δεσμεύσεις της δράσης.

− Πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι των 
στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης με τα δεδομένα του 
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 πληρωμής 
και την πληρότητα αυτής

(β) Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν κατα−
θέσει οι δικαιούχοι.

(γ) Μηχανογραφικοί − διασταυρωτικοί με τα δεδομένα 
του ΟΣΔΕ, με βάσεις δεδομένων άλλων καθεστώτων και 
με το εγκεκριμένο Σ.Π.Δ.

β. Επιτόπιοι έλεγχοι
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μικτά 

συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φο−
ρείς υλοποίησης, και άλλες υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί 
πραγματοποιούνται 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 δείγμα−
τος

− Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 
75% του δείγματος

Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων και 
διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό αριθμό αιτή−
σεων καθώς επίσης και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως 
καταγγελίες και υπόνοιες για απάτη, το δείγμα αυξά−
νεται κατά περίπτωση. Για τους επιτόπιους ελέγχους 
είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του ελεγχό−
μενου 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. Αντικείμενο 
ελέγχου αποτελούν επίσης, όλες οι αναλήψεις υποχρε−
ώσεων στο πλαίσιο κάθε άλλης δράσης του Μέτρου 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» που τη δεδομένη 
χρονική στιγμή είναι δυνατόν να ελεγχθούν για τη συ−
γκεκριμένη εκμετάλλευση.

Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγ−
χου, όπου απαιτηθεί, 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 των δράσεων από τους 
Φορείς Υλοποίησης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
της υλοποίησης των δράσεων.

Η Μονάδα Ελέγχου διασφαλίζει μέσω προγραμμα−
τισμένων ετήσιων ελέγχων, την ορθή εφαρμογή των 
δράσεων από το Φορέα Εφαρμογής και το Φορέα Υλο−
ποίησης.

5. Έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ− 
Ανταγωνιστικότητα

Η ΕΥΔ ΠΑΑ διασφαλίζει μέσω ελέγχων την ορθή 
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Πράξεων από την ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα και του 
Φορείς Υλοποίησης. 

6. Έλεγχοι εποπτείας 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: 
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρο−

νται στο άρθρο 21 της παρούσας, η υποβολή αίτησης 
πληρωμής 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 περίπτωση 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 δε χορηγείται ενίσχυση για έκτα−
ση μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία εντάχθηκε.

β. Διαφορά μεταξύ έκτασης σύμβασης και δηλωθείσας 
έκτασης.

Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δε δηλώ−
σει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ 
της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε την 
αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης 
συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που δεν δη−
λώθηκαν, 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 μειώνεται 
σε ποσοστό 0,3%. 

100 × (έκταση σύμβασης − δηλωθείσα έκταση)
Δηλωθείσα έκταση
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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.

Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσ−
διορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης 
αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού 
ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 
της αιτηθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας και 
επιπλέον το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις πληρωμές 
για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στή−
ριξης σύμφωνα με το άρθρο 5β του Καν.(ΕΚ) 885/2006 
της Επιτροπής, τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δι−
καιούχος βάσει αιτήσεων 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. Μη τήρηση της Γραμμής Βάσης
i) Στους δικαιούχους, που έχουν την κατ’ έτος υπο−

χρέωση της παραγράφου 1α του άρθρου 6, την πρώτη 
φορά που διαπιστωθεί ότι δεν την εφάρμοσαν, γίνεται 
έγγραφη παρατήρηση. Με την πρώτη επανάληψη της ως 
άνω παράβασης μειώνεται η ενίσχυση κατά 10%, με τη 
δεύτερη επανάληψη της ως άνω παράβασης μειώνεται 
η ενίσχυση κατά 20% και με την τρίτη επανάληψη της 
ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαι−
ούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε 
καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους 
νόμιμους τόκους.

ii) Στους δικαιούχους, που οφείλουν να τηρήσουν σε 
αγροτεμάχιά τους την υποχρέωση της παραγράφου 2 
του άρθρου 6, την πρώτη φορά που διαπιστωθεί ότι δεν 
την εφάρμοσαν, γίνεται έγγραφη παρατήρηση. Με την 
πρώτη επανάληψη της ως άνω παράβασης μειώνεται η 
ενίσχυση κατά 1% με τη δεύτερη επανάληψη της ως άνω 
παράβασης μειώνεται η ενίσχυση κατά 10% και με την 
τρίτη επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται 
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή 
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξη−
μένων με τους νόμιμους τόκους.

ζ. 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 και για τις δύο δράσεις. 

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 ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης, αί−
τησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δι−
καιούχο 

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. 
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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, 
προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον επι−
βάλλεται 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−
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 των γεωργοπεριβαλλοντικών 
δράσεων: 

Δράση 1.4. 
• Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το ποσοστό αμει−

ψισποράς μέχρι το 20% επιβάλλεται κύρωση 1% του 
ύψους ενίσχυσης για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλι−
σης. Με την πρώτη επανάληψη της ως άνω παράβα−
σης, επιβάλλεται κύρωση 3% του ύψους ενίσχυσης για 
κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης. Με τη δεύτερη 
επανάληψη της ως άνω παράβασης, δεν χορηγείται 
καμία ενίσχυση. Τρίτη επανάληψη συνεπάγεται οριστική 

αποβολή του δικαιούχου και επιστροφή των μέχρι τότε 
καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους 
νόμιμους τόκους.

• Για μείωση του ποσοστού αμειψισποράς πάνω από 
20% και μέχρι 50%, επιβάλλεται κύρωση 1% του ύψους 
ενίσχυσης για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης. Με 
την πρώτη επανάληψη της ως άνω παράβασης, δεν χο−
ρηγείται καμία ενίσχυση. Δεύτερη επανάληψη συνεπά−
γεται οριστική αποβολή του δικαιούχου και επιστροφή 
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξη−
μένων με τους νόμιμους τόκους.

• Για μείωση του ποσοστού αμειψισποράς μεγαλύτε−
ρη του 50%, δε δίδεται καμία ενίσχυση και επανάληψη 
της ως άνω παράβασης συνεπάγεται οριστική αποβολή 
του δικαιούχου και επιστροφή των μέχρι τότε καταβλη−
θεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους 
τόκους.

Δράση 2.3. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί:
• Ότι δεν εφαρμόστηκε η δέσμευση της αμειψισποράς 

με ψυχανθή, μειώνεται η ενίσχυση κατά 40%. Επανάλη−
ψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του 
δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε 
καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους 
νόμιμους τόκους.

• Χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου, τότε επιβάλλεται μεί−
ωση της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 20%. 
Επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται απο−
βολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των 
μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων 
με τους νόμιμους τόκους.

• Ότι πραγματοποιούνται καλλιεργητικές παρεμβά−
σεις στην έκταση στην οποία έχει καθοριστεί ότι θα 
εφαρμοστεί το ακαλλιέργητο περιθώριο, επιβάλλεται 
μείωση της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 
20%. Επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται 
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή 
των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξη−
μένων με τους νόμιμους τόκους.

• Έλλειψη του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης για το 
AGRO2, δε δίδεται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο 
έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη της ως άνω πα−
ράβαση συνεπάγεται 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 2στ, 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
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• 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 εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

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 σημαντι−
κά τη γεωργική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβάνονται 
και περιπτώσεις ασθένειας για τις οποίες έχει εκδοθεί 
απόφαση από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη). 

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώ−
σεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φορέα 
Υλοποίησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.

Ο Φορέας Υλοποίησης αξιολογεί τις ανωτέρω περι−
πτώσεις και τις διαβιβάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία 
συστήνεται από υπαλλήλους του, η οποία και γνωμοδο−
τεί. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και 
υπάλληλος της Νομικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. 
Τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης γνωστοποιούνται 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Άρθρο 22
Κανόνες εφαρμογής

1. Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να μετέχει σε δράσεις 
περισσότερες από μία (1), του Μέτρου 214.

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 φορείς υλοποίησης ή 
άλλες ελεγκτικές αρχές.

3. Κατά την περίοδο της δέσμευσης δεν επιτρέπεται 
η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν ανα−
ληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, πλην των 
περιπτώσεων ανώτερης βίας.

4. Επιτρέπεται, κατά την περίοδο της δέσμευσης, η με−
ταβίβαση μέρους ή του συνόλου των ενταγμένων αγρο−
τεμαχίων σε άλλο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι το 
πρόσωπο αυτό έχει τις προϋποθέσεις και αναλαμβάνει 
για το υπόλοιπο της δέσμευσης τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη δράση. Στην αντίθετη περίπτωση ο 
δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα τα ποσά που έχει εισπράξει για τα συ−
γκεκριμένα αγροτεμάχια. 

5. Εφόσον κατά την περίοδο της δέσμευσης τα ενταγ−
μένα αγροτεμάχια αποτελέσουν αντικείμενο αναδασμού 
εγκεκριμένου από Δημόσια Αρχή τότε:

• 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.

• Εφόσον η μείωση υπερβαίνει το 50% και ο δικαιού−
χος αδυνατεί να εξασφαλίσει συμπληρωματική επιλέξι−
μη έκταση απαλλάσσεται των υποχρεώσεων χωρίς να 
ζητείται επιστροφή χρημάτων.

6. Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που καταθέτει ο 
δικαιούχος κάθε έτος εμφανίζεται το σύνολο των ενταγ−
μένων στο πρόγραμμα αγροτεμαχίων.

7. 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 4 και 5 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 να τηρήσει.

δ. Στην περίπτωση που συντρέχει περίπτωση ανω−
τέρας βίας.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Χρηματοδότηση

1. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Ε.Φ. 29 − 110, ΚΑΕ 5323) και ανέρχεται σε 
119.894.421,2 € (59.947.210,6 € ανά δράση).

2. Η ως άνω δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50−80%, ανάλογα με τον τόπο 
εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύ−
γκλισης) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρη−
ματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007−2013, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

3. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη διαδικασία του άρθρου 17 της πα−
ρούσας με μεταφορά των πιστώσεων της προηγούμενης 
παραγράφου στον ΕΛΕΓΕΠ. 

4. Οι δαπάνες εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντι−
κών ενισχύσεων καλύπτονται αποκλειστικά από εθνι−
κούς πόρους και αντιστοιχούν στο 5‰ των δαπανών 
της προηγούμενης παραγράφου. 

Το ποσοστό αυτό καταμερίζεται ως εξής:
Το 3‰ παραμένει στον ΚΑΕ 5323. Για το ποσό αυτό 

το ύψος ενίσχυσης και η διαδικασία καταβολής των 
αποζημιώσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
του Ν. 3205/2003.

Το 2‰ μεταφέρεται στον ΚΑΕ 2212.
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5. Η έγκριση των πιστώσεων κατ’ έτος για την πλη−
ρωμή των δικαιούχων θα εμπεριέχεται στην Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία θα εκδίδεται για την 
εφαρμογή του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικών 
Ενισχύσεων», συνολικά.

6. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της παρούσας άρ−
χεται από την 15η Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βασικά Σημεία
1. Πολλαπλασιαστικό υλικό
Η εκμετάλλευση θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιστο−

ποιημένο σπόρο ποικιλιών που είναι καταχωρημένες 
στους κοινοτικούς καταλόγους ή εισάγεται νομίμως ως 
προς την ισοδυναμία της χώρας προέλευσης, ενώ σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα 
στοιχεία για έλεγχο (αριθμός παρτίδας, όνομα της πα−
ραγωγού εταιρείας, όνομα ποικιλίας κατά αγροτεμάχιο, 
παραστατικά αγοράς και πιστοποιητικό ποιότητας).

2. Διαχείριση εδάφους
Η διαχείριση εδάφους γίνεται βάση σχεδίου λαμβάνο−

ντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, τη μηχανική 
του σύσταση, την οργανική ουσία, την κλίση προκειμέ−
νου να αποφευχθούν:

− Η μείωση της οργανικής ουσίας
− Η μηχανική σύσταση και δομή
− Η διάβρωση
3. Θρέψη φυτών
Η εφαρμογή των λιπασμάτων βάση σχεδίου βασίζεται 

στον υπολογισμό των απαιτήσεων των φυτών μετά από 
αναλύσεις του εδάφους, νερού και όπου απαιτείται της 
φυλλοδιαγνωστικής.

Ειδικά σημεία που αφορούν τη λίπανση:
• Σχεδιασμός εναλλαγής καλλιεργειών και διαχείρισης 

του εδάφους για τη μείωση της απώλειας οργανικής 
ουσίας και θρεπτικών ουσιών.

• Γραμμική εφαρμογή του λιπάσματος και εφαρμογή 
του μέσω του αρδευτικού.

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφονται 
ανά αγροτεμάχιο η ημερομηνία εφαρμογής, ο τύπος 
του λιπάσματος, ο τρόπος και η ποσότητα εφαρμογής 
και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον χρόνο 
εφαρμογής.

• Η επιφανειακή λίπανση χορηγείται σε δόσεις, ενώ 
στην περίπτωση που η ποσότητα της δόσης υπερβαίνει 
τα 50 Kgr/Ha θα πρέπει να χρησιμοποιείται άζωτο αργής 
αποδέσμευσης.

• Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκπλυσης νιτρικών και 
φωσφορικών το σχέδιο λίπανσης θα λαμβάνει κάθε 
φορά τον ρυθμό ανοργανοποίησης των οργανικών λι−
πασμάτων, της οργανικής ουσίας και των επιφανειακών 

απορροών ενώ συνιστάται η φυτοκάλυψη των επιφα−
νειών μετά τη συλλογή των εαρινών και δημιουργία 
ζωνών ανάσχεσης για την αποφυγή απορροών τους 
χειμερινούς μήνες.

• Ο λιπασματοδιανομέας θα πρέπει να είναι κατάλ−
ληλος για την συγκεκριμένη χρήση και να διατηρεί−
ται (συντηρείται) σε καλή κατάσταση για ομοιόμορφη 
εφαρμογή.

• Η αποθήκευση των λιπασμάτων θα πρέπει να γίνεται 
σε χώρους καθαρούς και ξηρούς μακριά από αποδέκτες 
επιφανειακών νερών ή πηγές, ενώ στον ίδιο χώρο δεν 
μπορούν να αποθηκευτούν φυτοφάρμακα τρόφιμα και 
πολλαπλασιαστικό υλικό.

• Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών απο−
βλήτων, ενώ σε περίπτωση χρήσης κοπριάς αυτή θα 
πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη παθογόνων και 
να ενσωματωθεί άμεσα στο έδαφος.

4. Άρδευση
• Η άρδευση γίνεται βάση σχεδίου. Το σχέδιο λαμ−

βάνει υπόψη του:
• Τις νόμιμες και ρυθμιστικές διαδικασίες για την 

άντληση νερού και τη χρήση του.
• Τις επιτρεπόμενες ποσότητες νερού όπως προκύ−

πτουν από τα προγράμματα δράσης των ευπρόσβλη−
των περιοχών και για τις λοιπές περιοχές τα πρακτικά 
άρδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

• Τις απαιτήσεις των φυτών όπως αυτ5ές προσδιο−
ρίζεται κάθε φορά με βάση τον τύπο του εδάφους, την 
κλίση, τις καιρικές συνθήκες.

• Συνιστάται η στάγδην άρδευση ως πρώτη επιλογή, 
ενώ στην περίπτωση γεωτρήσεων συνιστάται η χρήση 
υδρομέτρων.

5. Φυτοπροστασία
• Η φυτοπροστασία γίνεται βάση σχεδίου το οποίο 

στηρίζεται:
• Στην συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων με προτε−

ραιότητα στην εφαρμογή μεθόδων καλλιεργητικών, 
μηχανικών και βιολογικών.

• Τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
θα πρέπει να πληρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφο−
ρά την μεταφορά, αποθήκευση, εφαρμογή, διαχείριση 
των μη χρησιμοποιηθέντων και καταστροφή των μέσων 
συσκευασίας.

• Η προστασία των καλλιεργειών και η καταπολέμη−
ση των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη 
χρήση χημικών (δεν ισχύει για τα καπνά, εφόσον στο 
πλαίσιο των πρόσθετων δεσμεύσεων απαιτείται χειρω−
νακτική ζιζανιοκτονία).

• Ειδικότερα σημεία:
• Οι γεωργοί θα πρέπει να υιοθετούν το σύστημα της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Η επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα 

γίνεται με βάση τις πληροφορίες που δίδονται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Οι παραγωγοί υποχρεούνται:
• Χρησιμοποιούν μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέρ−

γεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
• Ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας κατά την 

εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή των 
βιολογικών σκευασμάτων.

• Μη χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που υπάρχουν 
σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων φυτοπροστα−
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τευτικών προϊόντων στις χώρες όπου διατίθενται τα 
προϊόντα τους.

• Συμβουλεύονται τους αγοραστές των προϊόντων 
τους για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς.

• Να καταγράφουν τα εξής στοιχεία:
α) αγροτεμάχιο
β) ημερομηνία και ώρα εφαρμογής
γ) στόχος και αιτιολογία εφαρμογής
δ) είδος, συγκέντρωση και συνολική ποσότητα του 

κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος (αν έγινε μίγμα) 
ή άλλου μέσου

ε) όγκος ψεκαστικού υγρού που χρησιμοποιήθηκε
στ) τύπος ψεκαστικού μηχανήματος, είδος μπεκ, πίεση 

ψεκασμού, μέση ταχύτητα κατά τον ψεκασμό, όνομα του 
χειριστή του ψεκαστικού μηχανήματος

ζ) χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή 
6. Περιβάλλον – Βιοποικιλότητα
Συντάσσεται σχέδιο διαχείρισης του περιβάλλοντος 

στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος για την εκτίμηση 
ή τη μέτρηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 
εφαρμογή του συστήματος καθώς και τα προβλεπόμενα 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Παράμετροι στο πλαίσιο του AGRO2 
που δημιουργούν προϋποθέσεις ενίσχυσης.

Στάδιο 1: Προετοιμασία
I. Κατανομή αρμοδιοτήτων και συνεργασία με εξειδι−

κευμένο σύμβουλο για εκπόνηση της μελέτης, ανάπτυ−
ξης και υποστήριξης της εφαρμογής του συστήματος 
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστατευτική Διαχείριση (ΟΦΔ) 
καλλιεργειών, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 / AGRO 
2.2.

II. Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταξύ του φορέα 
υλοποίησης και των παραγωγών – μελών της για τη 
δέσμευσή τους ως προς την υιοθέτηση συστήματος 
ΟΦΔ .

III. Ενημέρωση – αρχική εκπαίδευση προσωπικού και 
παραγωγών για το σύστημα (AGRO 2.1 / AGRO 2.2) και 
των απαιτήσεών του από εξειδικευμένο σύμβουλο.

IV. Διαγνωστική μελέτη των διαδικασιών με έμφαση 
στην υφιστάμενη κατάσταση και τις αποκλίσεις του 
φορέα από το πρότυπο. Απόδοση προτάσεων εκ μέρους 
των συμβούλων προς τον φορέα για μελέτη, συζήτηση, 
προσαρμογή.

V. Καθορισμός και κοινοποίηση της «Πολίτικής της 
Εκμετάλλευσης».

VI. Ενημέρωση διοίκησης και προσωπικού.
Στάδιο 2: Προγραμματισμός
I. Καταγραφές (ακριβής αριθμός παραγωγών, δημι−

ουργία βάσης δεδομένων συσχέτισης αγροτεμαχίων 
και ενεργειών – ευρημάτων).

II. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις 
απαιτήσεις των προτύπων (σύνταξη και αξιολόγηση ει−
δικού ερωτηματολογίου, interviews, παρατηρήσεις και 
μετρήσεις, μελέτη υπαρχόντων ευρημάτων).

III. Καθορισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών θε−
μάτων.

IV. Καθορισμός και υιοθέτηση νομικών και άλλων απαι−
τήσεων.

V. Καθορισμός τεκμηριωμένων και μετρήσιμων σκοπών 
και στόχων.

VI. Πρόγραμμα βελτίωσης για επίτευξη σκοπών – στό−
χων.

Στάδιο 3: Εκτέλεση
I. Σύνταξη και τεκμηρίωση σχεδίων διαχείρισης.
II. Σύνταξη φόρμας οδηγιών
III. Τεκμηρίωση, τελική μορφοποίηση τυποποίηση και 

έλεγχος όλων των εγγράφων.
IV. Σύνταξη εγχειριδίου ΟΦΔ.
V. Προσχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρη−

σης προδιαγραφών και ιχνηλασιμότητας.
VI. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας ειδικά για την 

ΟΦΔ.
VII. Υιοθέτηση συστήματος Πρόληψης – Αντιμετώπιση 

κρίσεων.
VIII. Προσδιορισμός απαιτήσεων για εκπαίδευση – επι−

μόρφωση. Καθορισμός προγράμματος εκπαίδευσης.
IX. Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης – κατάρτι−

σης εμπλεκομένων στο σύστημα.
X. Αναλύσεις φυτικών υπολειμμάτων.
Στάδιο 4: Έλεγχος
I. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και 

μετρήσεων.
II. Έκδοση οδηγιών – εντύπων – Τήρηση αρχείων.
III. Καθορισμός συστήματος εσωτερικών επιθεωρή−

σεων.
IV. Εγκατάσταση διαδικασιών μη συμμορφώσεων.
V. Έλεγχος τελικού προϊόντος (αναλύσεις υπολειμ−

μάτων).
VI. Διορθωτικές ενέργειες (τροποποιήσεις, βελτιώ−

σεις).
VII. Τελικές αξιολογήσεις από το σύμβουλο ικανότητας 

εφαρμογής και λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο.
VIII. Έκθεση προς τη Διοίκηση.
Στάδιο 5: Ανασκόπηση
I. Ανασκόπηση του συστήματος.
II. Προετοιμασία διαδικασιών για πιστοποίηση.
III. Επιβεβαίωση αποτελεσματικής λειτουργίας του 

συστήματος.
IV. Σύνταξη φακέλου αίτησης προς τον πιστοποιητικό 

φορέα.
V. Αίτηση για πιστοποίηση.
Στάδιο 6: Πιστοποίηση
I. Επιθεώρηση από αρμόδιο πιστοποιητικό φορέα
II. Έκδοση πιστοποιητικού.
Στάδιο 7: Συνεχής Βελτίωση
I. Προγραμματισμός και έναρξη υλοποίησης των 

μέτρων που θα εξασφαλίσουν την συνεχή βελτίωση, 
ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της πιστο−
ποίησης.

Στο πλαίσιο του AGRO 2 πραγματοποιείται και έλεγ−
χος της παραγωγής ώστε οι αποδόσεις να συγκλίνουν 
στις μέσες αποδεκτές αποδόσεις της περιοχής και της 
ποικιλίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011
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