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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   6270
Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο 

εφαρμογής του μέτρου 1.3.2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡ−
ΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ» του άξονα 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» του προγράμματος αγροτικής ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του μέτρου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−

μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3−12−2007) και 
ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ Α΄/320/1974), 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 Α΄/199/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ Α΄/138/1997).

3. Το Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/128/7−9−1984).

4. Το Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίη−
σης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γε−
ωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων 
προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας 
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄/200/27−8−1998), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.

5. Το Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/7−6−2010).

7. Το Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ Α΄/151/6−9−2010).

8. Το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του 
γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄/297/29−12−2000).

9. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22−4−2005).

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/7−10−2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.».

11. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221/5−11−2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄/56/15−4−2010), 
Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄/64/6−5−2010), Π.Δ. 50/2010 (Α΄/89/ 
16−6−2010) και Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄/170/28−9−2010).

12. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄/194/22−11−2010) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/141/21−6−2012).

14. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/141/21−6−2012).

15. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄/144/5−7−2012).

16. Το Ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 
2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας” και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/28−2−2013) και ιδίως της 
παραγράφου 11 του άρθρου 1 αυτού.

17. Την υπ’ αριθμ. 399570/10−10−2001 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικη−
τικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ 
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Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμμα−
τέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ Β΄/1363/2001), όπως 
συμπληρώθηκε με τις 229920/20−2−2002 (ΦΕΚ Β΄/233/ 
27−2−2002) και 222822/22−4−2003 (ΦΕΚ Β΄/592/14−5−2003) 
όμοιες και μετονομάστηκε με τις διατάξεις της παρ.4 
του άρθρου 46 του Ν. 3614/2007 σε «Διοικητικό Τομέα 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».

18. Την υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 (ΦΕΚ Β΄/972/
22−5−2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήμα−
τος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουρ−
γού», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 261044/27−4−
2010 (ΦΕΚ Β΄/625/11−5−2010), 271674/10−5−2010 (ΦΕΚ B΄/701/
25−5−2010), 271726/6−9−2010 (ΦΕΚ Β΄/1400/6−9−2010), 135074/
8−2−2011 (ΦΕΚ Β΄/267/18−2−2011), 155504/18−4−2011 (ΦΕΚ Β΄/859/
16−5−2011) και 184/29889/13−3−2012 (ΦΕΚ Β΄/910/23−3−2012) 
όμοιες αποφάσεις.

19. Την υπ’ αριθμ. 10480/22−8−2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./400/ 23−
8−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία 
διορίζεται ο Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στεφάνου 
στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας 
Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών 
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Το άρθρο 24 του Ν. 3156/2003 με τίτλο «Ομολογιακά 
δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από 
ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/157/25−6−2003), περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρη−
ματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π και την υπ’ 
αριθμ. 256223/16−10−2003 (ΦΕΚ Β΄/1557/22−10−2003) απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργί−
ας, περί διάρθρωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301479/22−10−2004 
(ΦΕΚ Β΄/1632/3−11−2004) όμοια απόφαση.

21. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 
Β΄/1886/12−9−2008) κοινή υπουργική απόφαση, περί ανα−
διάρθρωσής και μετονομασίας της ως άνω υπηρεσίας 
σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπαγόμενη στον Ειδικό 
Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

22. Το άρθρο 7, παράγραφος 13α του Ν. 3840/2010, 
με τον οποίο η ως άνω υπηρεσία μετονομάστηκε εκ 
νέου σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνι−
στικότητα.

23. Την υπ’ αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ Β΄/315/25−2−2011) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί τροποποίησης της υπ’ 
αριθμ. 324005/9−9−2008 ΚΥΑ και ειδικότερα το άρθρο 
2 με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και της ανατέθη−
κε η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013, επιπροσθέτως των 
αρμοδιοτήτων που ασκεί.

24. Την υπ’ αριθμ. 245090/31−1−2006 (ΦΕΚ Β΄/157/10−2−2006) 
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου “περί του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 
των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα 
είδη διατροφής” ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

25. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕ−
ΓΕΠ)» (ΦΕΚ Β΄/1205/13−7−2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

26. Την υπ’ αριθμ. 327739/11−10−2007 (ΦΕΚ Β΄/2038/
17−10−2007) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως 
Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών 
ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».

27. Την υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας Δα−
πάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωμή των Μέτρων 
του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ περιόδου 2007−2013 και της 
πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοι−
νωνικοοικονομικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000−2006 
από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για 
την εφαρμογή του».

28. Την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α΄/180/22−8−2011) και την υπ’ αριθμ. 188763/10−10−2011 
(ΦΕΚ Β΄/2284/13−10−2011) κοινή Υπουργική απόφαση με την 
οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ−«ΔΗΜΗΤΡΑ») με τη συγχώνευση των 
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων: α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευ−
νας (ΕΘΙΑΓΕ), β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) 
− «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλε−
ψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ−AGROCERT) και δ) 
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ).

29. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−9−2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Θέ−
σπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013» 
(ΦΕΚ Β΄/2153/16−10−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
κάθε φορά.

30. Την υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινή Υπουργική από−
φαση για τον καθορισμό ενισχύσεων και διαδικασιών 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή 
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» 
του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ (ΦΕΚ 
Β΄/1201/19−6−2009, ΦΕΚ Β΄/1327/3−7−2009).

31. Την υπ’ αριθμ. 1720/3−7−2009 Υπουργική απόφαση 
λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή 
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» 
του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του το−
μέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ (ΦΕΚ 
Β΄/1412/15−7−2009), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
2133/19−4−2010 (ΦΕΚ Β΄/561/30−4−2010) και 3653/24−9−2010 
(ΦΕΚ Β΄/1648/15−10−2010) Υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
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32. Την υπ’ αριθμ. 14813/20−12−2011 Υπουργική απόφαση 
λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή 
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» 
του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ, σε 
ότι αφορά τους ελέγχους και την πληρωμή των δικαι−
ούχων (ΦΕΚ Β΄/3200/30−12−2011).

33. Την υπ’ αριθμ. 262345/22−3−2010 κοινή Υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 
68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 
Β΄/323/24−3−2010).

34. Την υπ’ αριθμ. 176542/3−8−2011 κοινή Υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρ−
μογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών, που έχουν 
ανατεθεί στα Τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
των αρμόδιων Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των οικείων Περιφερειών του Ν. 3852/2010, στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., για το Μέτρο 132 του ΠΑΑ 
2007−2013» (ΦΕΚ Β΄/1893/29−8−2011).

35. Την υπ’ αριθμ. 4941/7−11−2011 κοινή Υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Δημοσιονομικών 
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς 
ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ 
Β΄/2538/7−11−2011).

36. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
Β΄/2105/9−7−2012). 

37. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722 (3)/5−7−2012 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄/2094/6−7−2012). 

38. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής» καθώς και τους εφαρμοστικούς αυτού, 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

39. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005 «για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά.

40. Τον Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 «σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003».

41. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

42. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2007 «για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κα−
τάργηση του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου 
της 24ης Ιουνίου 1991 “περί του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη δια−
τροφής”» καθώς και τους εφαρμοστικούς αυτού, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

43. Τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης 
Οκτωβρίου 2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορι−
σμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)» 
καθώς και τους εφαρμοστικούς αυτού, όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

44. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ια−
νουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς 
και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα 
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης», όπως ισχύει κάθε 
φορά.

45. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 
(ΠΑΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν 
τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.

46. Το τεχνικό δελτίο του Μέτρου 132 του Άξονα 1 
του ΠΑΑ. 

47. Την υπ’ αριθμ. 1773/15−7−2009 1η Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 132 και την υπ’ αριθμ. 
3262/9−7−2010 τροποποίησή της.

48. Το με αρ. πρωτ. 4574/5−11−2012 έγγραφο σύμφωνης 
γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ για την έκδοση της παρούσας 
απόφασης.

49. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων του κρατικού προϋπολογισμού, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 22 αυτής, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή και υλοποίηση της 2ης Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 132 «Συμμετοχή 
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» 
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (στο 
εξής ΠΑΑ), εγκρίνουμε τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι του Μέτρου

Σκοπός του παρόντος Μέτρου είναι να στηριχθούν 
μέθοδοι παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση 
της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται 
μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους: 

α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως 
προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,

β) την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτο−
γενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατο−
τήτων διάθεσής τους στην αγορά.
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η στήριξη παρέχεται ως ετήσιο ποσό σε γεωργούς 
οι οποίοι συμμετέχουν οικειοθελώς στα Ενωσιακά και 
Εθνικά καθεστώτα ποιότητας για την παραγωγή γε−
ωργικών προϊόντων και τροφίμων του Παραρτήματος 
IΙ της παρούσας απόφασης, που προορίζονται μόνο για 
ανθρώπινη κατανάλωση, με βάση τον κατάλογο των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως αναφέρο−
νται στο τεχνικό δελτίο του Μέτρου 132 του Άξονα 1 
του ΠΑΑ.

Ο κατάλογος των Ενωσιακών και Εθνικών καθεστώτων 
ποιότητας που είναι επιλέξιμα προς στήριξη, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, 
είναι τα εξής:

α) Ενωσιακά καθεστώτα ποιότητας:
Βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 

834/2007 του Συμβουλίου.
β) Εθνικά καθεστώτα ποιότητας:
— Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική 

παραγωγή (πρότυπο AGRO 2), όπως αναθεωρήθηκε και 
ισχύει.

— Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη δια−
σφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος (πρότυπο 
AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει.

Δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη τα καθεστώτα που 
έχουν ως μοναδικό σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο ελέγ−
χου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων με βάση την 
Ενωσιακή ή Εθνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν χορηγούνται 
ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά.

Άρθρο 3
Αρμόδιοι Φορείς

1. Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007 − 2013 (στο εξής 
ΕΥΔ ΠΑΑ).

2. Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου είναι η Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (στο εξής 
ΕΥΕ ΠΑΑ).

3. Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Οργανισμός Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι−
σμού και Εγγυήσεων (στο εξής ΟΠΕΚΕΠΕ).

4. Φορείς Υλοποίησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ή σε κάποιες περιπτώσεις 
μόνο Αγροτικής Οικονομίας) των Γενικών Διευθύνσεων 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των οικείων Περιφερειών (στο εξής ΔΑΟΚ/ΔΑΟ) του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010). 

5. Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Διεύθυνση Προ−
γραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Άρθρο 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 
και οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί του Παραρτήμα−
τος Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 5
Δικαιούχοι του Μέτρου – Κριτήρια διαχωρισμού

με άλλα Μέτρα και δράσεις

1. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν γεωρ−
γοί, φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), εφόσον εντάξουν στο Μέτρο 
μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους και το 
σύνολο ενός τουλάχιστον επιλέξιμου κλάδου παραγω−
γής για:

1.1. Βιολογική Παραγωγή στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 
834/2007.

1.2. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική 
Παραγωγή (AGRO 2) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
προτύπων AGRO 2−1 και 2−2 του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού − «ΔΗΜΗΤΡΑ» και των εξειδικευμένων πρω−
τοκόλλων τους ανά καλλιέργεια, όπου αυτά υπάρχουν.

1.3. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη δι−
ασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος (AGRO 
3), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 3−1, 
3−2, 3−3 και 3−4 του ΕΛ.Γ.Ο. − «ΔΗΜΗΤΡΑ». Προϋπόθεση 
είναι να είναι κάτοχοι μονάδας εκτροφής χοιρινών, την 
οποία και εντάσσουν στο σύνολό της.

2. Δικαιούχοι των Δράσεων 1.1 (Βιολογική Γεωργία), 
1.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία) και 2.3Β (Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση σακχαρότευτλων) του Μέτρου 214 του Άξονα 
2 του ΠΑΑ, μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος 
Μέτρου, υπό τον όρο ότι ενισχύσεις που υπολογίζονται 
και εγκρίνονται στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων, δεν 
θα υπολογίζονται στα σταθερά κόστη που λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης του παρόντος 
Μέτρου. Κατά την ίδια έννοια, δικαιούχοι του Μέτρου 
132 μπορούν να τύχουν ενίσχυσης και από τις Δράσεις 
1.1 (Βιολογική Γεωργία), 1.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία) και 
2.3Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση σακχαρότευτλων) του 
Μέτρου 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ, για την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή του συ−
στήματος ποιότητας ή/και για τυχόν επιπλέον δαπάνες 
που δεν καλύπτονται από το Μέτρο 132.

3. Όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, ισχύουν τα 
κριτήρια διαχωρισμού του ΠΑΑ, όπως αυτό κάθε φορά 
ισχύει.

4. Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μέτρου δα−
πάνες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια 
ελιάς, για μέλη Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 
(ΟΕΦ – οι οποίες συμμετέχουν στη δράση (βiv) «Έργα 
πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας 
που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλο−
ντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η 
ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία»), τα οποία 
ενισχύονται για δαπάνες ανάπτυξης και εφαρμογής συ−
στήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 

5. Οι αναλύσεις δειγμάτων ελληνικού μελιού (βιολογι−
κού) σε διαπιστευμένα εργαστήρια, δεν είναι επιλέξιμες 
στο Μέτρο 132.

6. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέ−
τρου:
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6.1. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συντα−
ξιοδότηση Αγροτών» που δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις 
τους και του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γε−
ωργών και γεωργικών εργατών» του ΠΑΑ καθώς και οι 
σύζυγοι αυτών. Επίσης οι διάδοχοι αυτών με δεκαετή 
αποκλεισμό, που δεν έχει παρέλθει η περίοδος απο−
κλεισμού.

6.2. Οι, κατά δήλωση, συνταξιούχοι κύριων Ταμείων 
Ασφάλισης εσωτερικού ή εξωτερικού.

6.3. Οι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολά−
δου, επιτραπέζιων ελιών και σκληρού σίτου, των μέτρων 
ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τα έτη 
ενίσχυσης που συμπίπτουν χρονικά με τις δεσμεύσεις 
του Μέτρου 132, όπως κατά περίπτωση προκύπτει από 
τις οικείες τους εφαρμοστικές αποφάσεις.

7. Η εκμετάλλευση δεν πρέπει να χρηματοδοτείται 
από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Ενωσιακές πηγές για 
την ίδια δαπάνη. Πιθανές επικαλύψεις με άλλες συνα−
φείς δράσεις (π.χ. άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009) που 
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μέτρου, 
ελέγχονται από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με την 
ΕΥΔ ΠΑΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και άλλες Υπηρεσίες βάσει 
των εκάστοτε ισχυόντων καθεστώτων.

Άρθρο 6
Γενικά κριτήρια – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των υποψηφίων 
δικαιούχων στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Μέ−
τρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα γε−
νικά κριτήρια:

1. Συμφωνία με τις Ενωσιακές και Εθνικές κανονιστικές 
διατάξεις.

2. Πληρότητα αίτησης ενίσχυσης και συνυποβαλλόμε−
νου φακέλου υποψηφιότητας.

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Επιλέξιμοι για ένταξη στο 
μέτρο είναι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον: 

3.1. Είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (φυσικά 
πρόσωπα) ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης (νομι−
κά πρόσωπα), εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

3.2. Είναι νόμιμοι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.
3.3. Συμμετέχουν σε καθεστώς ποιότητας του άρθρου 

2 της παρούσας απόφασης για την παραγωγή προϊό−
ντων του Παραρτήματος ΙΙ.

3.4. Εντάσσουν στο καθεστώς και στο Μέτρο μέρος 
ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους. Σε κάθε περί−
πτωση εντάσσουν το σύνολο κάθε επιλέξιμου κλάδου 
παραγωγής που επιλέγουν να εντάξουν.

3.5. Συνάπτουν σύμβαση/συμφωνητικό με εγκεκριμένο/
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και προσκομίζουν 
στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την 
εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων των καθεστώτων 
κατά την υλοποίηση του Μέτρου, όποτε αυτό ζητείται.

3.6. Τα γεωργικά προϊόντα τους και τα τρόφιμα ποιό−
τητας που παράγουν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
των επιλέξιμων για στήριξη από το ΠΑΑ.

3.7. Υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης κατ’ έτος.
3.8. Δέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους που 

πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Ενωσιακά 
Όργανα.

3.9. Δεν είναι δικαιούχοι «Πρόωρης Συνταξιοδότησης» 
ή σύζυγοί αυτών ή συνταξιούχοι, σύμφωνα με τα σημεία 
6.1 και 6.2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Η εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότη−
τας τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των δικαιολο−
γητικών και τις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρο 10.

4. Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης: Εφαρμόζεται 
η άμεση αξιολόγηση, και αφορά στην αυτοτελή αξιο−
λόγηση της κάθε αίτησης ενίσχυσης και επιλογή της, 
εφόσον αυτή καλύπτει τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμό−
τητας ή μη σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι την εξάντληση 
του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης και 
τις τυχόν αυξήσεις αυτού.

Άρθρο 7
Δεσμεύσεις δικαιούχων

1. Ο δικαιούχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώ−
σεις που απορρέουν από την ένταξη του στα Εθνικά 
και Ενωσιακά καθεστώτα ποιότητας του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του Μέτρου.

2. Πέρα της παραπάνω βασικής υποχρέωσης, ο δικαι−
ούχος υποχρεούται παράλληλα:

α) Να συνάπτει και να τηρεί σύμβαση/συμφωνητικό, 
που να καλύπτει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής το σύ−
νολο του επιλέξιμου κλάδου παραγωγής, με εγκεκριμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας (εγγεγραμμένο στο επίσημο Μητρώο Οργα−
νισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης), για την περίπτωση 
της βιολογικής παραγωγής ή με αναγνωρισμένο από 
τον ΕΛ.Γ.Ο.−«ΔΗΜΗΤΡΑ» φορέα πιστοποίησης, για την 
περίπτωση των AGRO 2 και AGRO 3. Οφείλει δε να δη−
λώνει τυχόν μεταβολές/αλλαγές του επιλέξιμου κλάδου 
παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 
και 14 της παρούσας.

β) Να γνωστοποιεί εγκαίρως στους Φορείς Υλοποί−
ησης μεταβολές σε στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης 
και του φακέλου υποψηφιότητας που σχετίζονται με 
την υλοποίηση αλλά δεν αναφέρονται στην απόφαση 
Έγκρισης πράξης (π.χ. νέα σύμβαση/συμφωνητικό σε 
περίπτωση αλλαγής φορέα πιστοποίησης).

γ) Να είναι σε θέση να προσκομίζει στις ελεγκτικές 
αρχές βεβαίωση ή πιστοποιητικό του εγκεκριμένου/ανα−
γνωρισμένου φορέα για την τήρηση των απαιτήσεων 
του καθεστώτος ποιότητας.

δ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμέ−
νου να διευκολύνει τις Υπηρεσίες που παρακολουθούν 
την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου.

ε) Να δέχεται και να διευκολύνει τον έλεγχο τηρώντας 
φάκελο υλοποίησης του Μέτρου, που περιλαμβάνει του−
λάχιστον τα παραστατικά/δικαιολογητικά που υποβάλ−
λονται για την έγκριση και την πληρωμή, τα αρχεία που 
τηρεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθεστώτων 
ποιότητας που εφαρμόζει, την απόφαση Έγκρισης και 
τροποποιήσεις αυτής και προσκομίζοντας οποιαδήποτε 
παραστατικά ζητηθούν. Επίσης να παρέχει πρόσβαση 
στα λογιστικά του βιβλία σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και 
σε άλλες εξουσιοδοτημένες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Κράτους και της Ε.Ε.

στ) Να τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου 
να μπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των 
πληρωμών που πραγματοποίησε.
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ζ) Να δηλώνει κατ’ έτος (για το σύνολο του φυτικού 
ή/και ζωικού κεφαλαίου του ενταγμένου κλάδου παρα−
γωγής) στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) τη συμ−
μετοχή του στο παρόν Μέτρο, συμπληρώνοντας τους 
αντίστοιχους κωδικούς παράλληλης δράσης.

η) Να υποβάλλει για κάθε έτος υλοποίησης αίτηση 
πληρωμής, εντός της περιόδου υποβολής που θα ορί−
ζεται κάθε φορά από το Φορέα Εφαρμογής.

θ) Να αποδέχεται την επεξεργασία και δημοσιοποίηση 
προσωπικών δεδομένων βάσει του Καν. (ΕΚ) 259/2008 
της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008.

ι) Να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την 
ένταξή του στο παρόν Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια υλο−
ποίησης του Μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 8
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –

Δημοσιοποίηση

1. Η ΕΥΕ ΠΑΑ, μετά από έγγραφη ενημέρωση και τη 
σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ, προωθεί για έγκριση 
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
από τους ενδιαφερόμενους.

2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρω−
σης των δυνητικών δικαιούχων, ιδίως:

2.1. Τον τόπο και τα χρονικά όρια ή/και όρια σχετικά με 
το ύψος των πιστώσεων για την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης.

2.2. Τον τύπο της αίτησης ενίσχυσης, τα δικαιολογη−
τικά που θα πρέπει να την συνοδεύουν και οδηγίες για 
τη συμπλήρωση – υποβολή τους.

2.3. Τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμό−
τητας.

2.4. Τις διαδικασίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ενίσχυσης.

2.5. Το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων.
2.6. Τους όρους χρηματοδότησης και τις διαθέσιμες 

πιστώσεις.
2.7. Τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι 

και τις κυρώσεις που θα υποστούν στην περίπτωση 
αθέτησής τους.

2.8. Τους όρους δημοσιοποίησης.
2.9. Τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον διαδικτυακό τόπο 

για την παροχή πληροφοριών.
Βασικά σημεία της Πρόσκλησης καταχωρούνται στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΑΑ) με μέριμνα της ΕΥΕ 
ΠΑΑ.

3. Με ευθύνη της ΕΥΕ ΠΑΑ και την εποπτεία της ΕΥΔ 
ΠΑΑ γίνεται ευρεία δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή περίληψης αυτής, με:

3.1. Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑΑ,
3.2. Κοινοποίηση στους Φορείς Υλοποίησης και σε λοι−

πούς εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι με τη λήψη της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενημερώνουν 
με κάθε πρόσφορο μέσο τους δυνητικούς δικαιούχους 
της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και

3.3. Λήψη, όπου ενδείκνυται, με συνεργασία της ΕΥΔ 
ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και των Φορέων Υλοποίησης, πρό−
σθετων μέτρων δημοσιότητας, όπως:

3.3.1. Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης,
3.3.2. Οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης (Ηelp Desk).
Αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης τηρούνται από 

την ΕΥΕ ΠΑΑ και τους Φορείς Υλοποίησης.

Άρθρο 9
Απόφαση Ένταξης/Χρηματοδότησης πράξης

Η ΕΥΕ ΠΑΑ, μετά την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος, εκδίδει απόφαση Ένταξης/Χρη−
ματοδότησης της πράξης στο Πρόγραμμα με υπογραφή 
του Ειδικού Γραμματέα, μεριμνά για την καταχώρησή 
της στο ΟΠΣΑΑ και την κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΠΑΑ και 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξασφάλιση πιστώσεων στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 10
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – Έλεγχος πληρότητας

1. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της Πρό−
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιθυμούν να 
εγκριθούν για το Μέτρο, θα πρέπει να υποβάλουν αί−
τηση ενίσχυσης τόσο ηλεκτρονικά στο πληροφορικό 
σύστημα του Μέτρου όσο και στη συνέχεια σε έντυπη 
μορφή, η οποία θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 
που θα συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια−
φέροντος. Κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής 
αίτησης, το πληροφορικό σύστημα του Μέτρου αποδίδει 
σε κάθε αίτηση μοναδικό και αύξοντα αριθμό ηλεκτρο−
νικού πρωτοκόλλου ο οποίος δηλώνει και τη χρονική 
προτεραιότητα κάθε αίτησης έναντι εκείνων στις οποί−
ες έχει αποδοθεί μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου.

2. Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν στην αίτηση ποιον ή 
ποιους από τους επιλέξιμους κλάδους παραγωγής επι−
θυμούν να εντάξουν στο Μέτρο.

3. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιό−
τητας που θα κατατίθεται στους Φορείς Υλοποίησης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση και θα πε−
ριέχει δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας και την επιλεξιμότητα 
των αιτούμενων δαπανών. Τα δικαιολογητικά αυτά, τα 
οποία μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι 
τα εξής:

3.1. Αντίγραφο σύμβασης/συμφωνητικού με φορέα πι−
στοποίησης. Στην περίπτωση όπου στα πρότυπα AGRO 
2 και AGRO 3 δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον 
παραγωγό, αλλά με Ομάδα Παραγωγών, Συνεταιρισμό 
ή Αστική μη Κερδοσκοπική Ένωση, στην οποία αυτός 
ανήκει, θα κατατίθενται: 

3.1.1. Αντίγραφο της σύμβασης/συμφωνητικού του φο−
ρέα με την Ομάδα.

3.1.2. Καταστατικό ή συνημμένη στη σύμβαση/συμφω−
νητικό λίστα με τα μέλη της Ομάδας, ώστε να αποδει−
κνύεται ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αυτής.

3.2. Αντίγραφο της πιο πρόσφατης ΑΕΕ. Η νόμιμη κα−
τοχή του υπό ένταξη στο Μέτρο φυτικού ή/και ζωικού 
κεφαλαίου τεκμηριώνεται από τη δήλωσή του στην πιο 
πρόσφατη ΑΕΕ και τα σχετικά δικαιολογητικά που υπο−
βάλλονται με αυτή.
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3.3. Για τα φυσικά πρόσωπα, ισχύουσα βεβαίωση κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότη και εγγραφής στο ΜΑΑΕ, 
εκτός εάν διαφορετικά οριστεί στην Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος.

3.4. Για τα νομικά πρόσωπα, ισχύουσα βεβαίωση εγ−
γραφής στο ΜΑΑΕ και αντίγραφο του Καταστατικού 
Σύστασης της Εταιρείας συνοδευόμενο από τις τυχόν 
τροποποιήσεις αυτού.

3.5. Σύμβαση/συμφωνητικό με Σύμβουλο ή/και Επιβλέ−
ποντα, εφόσον ο υποψήφιος αιτείται τη σχετική δαπάνη, 
που να καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο δέσμευσης. 
Στην περίπτωση της βιολογικής παραγωγής, εάν ο υπο−
ψήφιος επιλέξει υπηρεσία Συμβούλου, αυτός πρέπει να 
είναι γεωτεχνικός, εγγεγραμμένος στο Γεωτεχνικό Επι−
μελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και να παρέχει στον υπο−
ψήφιο γραπτές οδηγίες ανά αγροτεμάχιο, καλλιέργεια, 
είδος εκτροφής ή εγκατάσταση για τις πρακτικές που 
πρέπει να εφαρμόζει, κατ’ αναλογία με τον Επιβλέποντα 
στα πρότυπα AGRO. Στην περίπτωση των προτύπων 
AGRO 2 και AGRO 3 για τον Επιβλέποντα και το Σύμβου−
λο, ακολουθούνται τα οριζόμενα στα πρότυπα και στις 
κατευθυντήριες οδηγίες τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε 
φορά. Ο Σύμβουλος ή/και ο Επιβλέπων μπορεί να είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού 
προσώπου η συμβουλευτική ή/και η υπηρεσία επίβλεψης 
θα παρέχεται από γεωτεχνικό με τους προαναφερθέντες 
όρους. Επίσης, το όνομα και ο αριθμός μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
αυτού, θα αναγράφεται στη σύμβαση/συμφωνητικό.

4. Υποβάλλεται μία αίτηση ενίσχυσης στη ΔΑΟΚ/ΔΑΟ 
της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας που υποβάλ−
λεται η ΑΕΕ, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση του υποψή−
φιου βρίσκεται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές 
Ενότητες.

5. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον:
5.1. Όλα τα πεδία της αίτησης (ηλεκτρονικής και έντυ−

πης) που αφορούν τον υποψήφιο και την εκμετάλλευσή 
του είναι συμπληρωμένα πλήρως και με ευκρίνεια. 

5.2. Η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα 
και βεβαιώνεται νομίμως το γνήσιο της υπογραφής του.

5.3. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει τουλάχιστον 
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά των 
σημείων 3.1 και 3.2 του παρόντος άρθρου.

6. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να ζητήσει επιπλέον 
δικαιολογητικά, για την πληρέστερη τεκμηρίωση όσων 
δηλώνει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση ενίσχυσης.

7. Οι Φορείς Υλοποίησης:
7.1. Παραλαμβάνουν τις έντυπες αιτήσεις συνοδευό−

μενες από τους φακέλους υποψηφιότητας εντός των 
ορίων που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν−
διαφέροντος και τις πρωτοκολλούν.

7.2. Διενεργούν έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας 
δικαιολογητικών, συμπληρώνοντας σχετικό φύλλο ελέγ−
χου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή 
κενά, ο Φορέας Υλοποίησης ζητά από τον αιτούντα να 
τα συμπληρώσει εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται.

Άρθρο 11
Έλεγχος επιλεξιμότητας

1. Οι Φορείς Υλοποίησης προβαίνουν στους διοικη−
τικούς ελέγχους που προβλέπονται στην Ενότητα ΙΙΙ, 
Μέρος ΙΙΙ – ΙΙΙ.2(1) της υπ’ αριθμ. 2049/2011 Υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1183/9−6−2011).

2. Οι Φορείς Υλοποίησης ελέγχουν το σύνολο των 
πλήρων αιτήσεων ενίσχυσης ως προς την επιλεξιμό−
τητα, με βάση τα κριτήρια της τρίτης παραγράφου 
του άρθρου 6 της παρούσας και συμπληρώνουν σχε−
τικό φύλλο ελέγχου. Η επιλεξιμότητα και το ύψος των 
αιτούμενων δαπανών ελέγχεται κατά το ίδιο στάδιο 
ελέγχου.

3. Τα φύλλα ελέγχου (πληρότητας και επιλεξιμό−
τητας) κοινοποιούνται από τους Φορείς Υλοποίησης 
στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Η κοινοποίηση μπορεί να είναι ηλε−
κτρονική. 

Άρθρο 12
Δημοσιοποίηση καταστάσεων – Ενστάσεις

1. Για τις αιτήσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
και πριν τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος, η ΕΥΕ 
ΠΑΑ εξακριβώνει την πραγματοποίηση των προβλε−
πόμενων ελέγχων και την τήρηση των κανονιστικών 
διατάξεων, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ για τα αποτελέ−
σματα και αποστέλλει στη συνέχεια τα στοιχεία που 
θα της ζητηθούν προκειμένου να πραγματοποιείται 
έλεγχος επικαλύψεων χρηματοδότησης ενεργειών με 
τον πρώτο χρηματοδοτικό πυλώνα, από τη Μονάδα 
Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία έπειτα δίνει έγ−
γραφη σύμφωνη γνώμη.

2. Οι λεπτομέρειες κατάταξης των υποψήφιων, δημο−
σιοποίησης των ανωτέρω αποτελεσμάτων, ενημέρωσης 
των υποψήφιων περί του αποτελέσματος του διοικη−
τικού ελέγχου της αίτησης ενίσχυσης, αποδοχής της 
έγκρισης (σύμβασης) από τους δικαιούχους, υποβολής 
και εξέτασης ενστάσεων επί των ανωτέρω αποτελεσμά−
των και αποφάσεων, θα προσδιορισθούν σε Υπουργική 
απόφαση λεπτομερειών της παρούσας. 

Άρθρο 13
Απόφαση Έγκριση πράξης (δικαιούχων)

1. Η ΕΥΕ ΠΑΑ καταρτίζει απόφαση Έγκρισης πράξης, 
της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η κατάσταση/
Πίνακας δικαιούχων και εισηγείται στον Ειδικό Γραμμα−
τέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών την υπογραφή της.

2. Στην απόφαση Έγκρισης πράξης θα προσδιορίζο−
νται οι όροι έγκρισης και κυρίως:

2.1. Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ 
κ.ά.).

2.2. Το φυσικό αντικείμενο.
2.3. Το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο ετησίως και 

συνολικό.
2.4. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
2.5. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων.
2.6. Το καθεστώς ελέγχων.
3. Ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο θεωρείται η ημε−

ρομηνία υπογραφής της απόφασης Έγκρισης πράξης 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με την υπο−
γραφή της απόφασης αναλαμβάνεται η δέσμευση για 
την καταβολή των ενισχύσεων (σύμβαση).

4. Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης θα καθοριστεί 
σε Υπουργική απόφαση λεπτομερειών της παρούσας. 

5. Στοιχεία της απόφασης Έγκρισης πράξης καταχω−
ρούνται στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΕ ΠΑΑ. Αντίγραφο 
της απόφασης Έγκρισης πράξης κοινοποιείται στους 
δικαιούχους και στους Φορείς Υλοποίησης.
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6. Οι Φορείς Υλοποίησης τηρούν το αντίγραφο της 
απόφασης Έγκρισης πράξης και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτής μαζί με φακέλους υλοποίησης ανά δικαιούχο με 
όλα τα στοιχεία που τον αφορούν από την αίτηση ενί−
σχυσης που υπέβαλε και έπειτα. Επίσης αρχειοθετούν 
ανά υποψήφιο τις υπόλοιπες αιτήσεις ενίσχυσης που 
έλαβαν κι εξέτασαν αλλά δεν έλαβαν έγκριση.

7. Κατόπιν τροποποιείται από την ΕΥΕ ΠΑΑ η από−
φαση Ένταξης/Χρηματοδότησης πράξης του άρθρου 9, 
με βάση την κατάσταση εγκεκριμένων (δικαιούχων). Η 
ίδια, τροποποιείται ανάλογα κατά την πορεία υλοποίη−
σης του Μέτρου, συνεπεία μεταβολών στην κατάσταση 
δικαιούχων.

8. Σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής 
της 18ης Μαρτίου 2008, για τους δικαιούχους δημοσι−
εύονται στον ιστότοπο του ΠΑΑ οι ακόλουθες πληρο−
φορίες:

8.1. Φυσικά πρόσωπα: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, 
Δήμος μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας (εφό−
σον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβληθείσα δημόσια 
δαπάνη.

8.2. Νομικά πρόσωπα: Επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, 
επώνυμο και όνομα του νόμιμου εκπροσώπου, Δήμος 
της έδρας του νομικού προσώπου, ταχυδρομικός κώδι−
κας (εφόσον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβληθείσα 
δημόσια δαπάνη.

9. Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονομικής 
ενίσχυσης επισύρει κυρώσεις που περιγράφονται στο 
άρθρο 19 της παρούσας απόφασης. Μεταβολές των 
στοιχείων της απόφασης Έγκρισης πράξης επιτρέπο−
νται μόνο κατόπιν τροποποίησής της σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της παρούσας. Δεν απαιτείται τροποποίηση 
της απόφασης Έγκρισης πράξης για μεταβολές:

9.1. Των στοιχείων του δικαιούχου που δεν αφορούν 
την ταυτοποίησή του (π.χ. διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, 
λογαριασμός τράπεζας κλπ.).

9.2. Του μεγέθους του ενταγμένου φυτικού/ζωικού κε−
φαλαίου (έκταση αγροτεμαχίων, αριθμός ζώων/μελισ−
σοσμηνών), υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαλείφεται 
κάποιος από τους ενταγμένους κλάδους παραγωγής ή 
δεν προστίθεται νέος. 

9.3. Των επιλέξιμων δαπανών με τρόπο που να μην 
προκαλείται υπέρβαση του ετήσιου ή του συνολικού 
ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

10. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής πε−
ριόδου, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενερ−
γές συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την 
εφαρμογή της πράξης, για την οποία έχουν υπογράψει 
σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμό−
σουν 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.

Άρθρο 14
Τροποποίηση απόφασης Έγκρισης πράξης –

Ανάκληση σύμβασης

1. Η διαδικασία τροποποίησης αφορά στο χειρισμό 
των μεταβολών όρων της απόφασης Έγκρισης πρά−
ξης/ σύμβασης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής της, σύμφωνα με τους όρους του οικείου 

καθεστώτος ενίσχυσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
μεταβολές αυτές δε συνιστούν σημαντική τροποποίηση 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

2. Η απόφαση Έγκρισης πράξης στην πορεία υλοποίη−
σης του Μέτρου μπορεί, κατόπιν διαπίστωσης ανάλογης 
αναγκαιότητας, να τροποποιηθεί με ευθύνη του Φορέα 
Εφαρμογής, ως ακολούθως:

2.1. Μετά από τεκμηριωμένη έγγραφη αίτηση του δι−
καιούχου προς το Φορέα Υλοποίησης, με κοινοποίηση 
στον Φορέα Εφαρμογής, εφόσον:

2.1.1. Η εκμετάλλευση και οι αναληφθείσες υποχρεώ−
σεις μεταβιβασθούν σε άλλο (επιλέξιμο) πρόσωπο για 
το υπόλοιπο της περιόδου δέσμευσης. Κατά την εξέ−
ταση της τροποποίησης λόγω μεταβίβασης δεν επα−
ναλαμβάνονται οι διαδικασίες επιλογής και έγκρισης 
των άρθρων 10 έως και 12 της παρούσας απόφασης 
εκτός από εκείνες που αφορούν στην επιλεξιμότητα 
του προσώπου.

2.1.2. Δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου 
και της αρχικής έγκρισης.

2.1.3. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2.1.4. Καταργείται εγκεκριμένος κλάδος παραγωγής ή 

προστίθεται άλλος επιλέξιμος (με επέκταση των ανει−
λημμένων δεσμεύσεών του για το νέο κλάδο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006).

2.1.5. Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης 
άλλων όρων της ισχύουσας απόφασης Έγκρισης πράξης.

2.1.6. Δεν αφορά αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου 
ύψους ενίσχυσης του δικαιούχου.

2.2. Χωρίς να απαιτείται έγγραφο αίτημα του δικαι−
ούχου και εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Φορέα 
Εφαρμογής για τις εξής περιπτώσεις:

2.2.1. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορεί−
ας υλοποίησης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται 
αλλαγές σε στοιχεία της πράξης όπως αυτά έχουν απο−
τυπωθεί στην απόφαση Έγκρισης πράξης.

2.2.2. Μετά από οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιου 
ελέγχου εξουσιοδοτημένων ελεγκτικών υπηρεσιών του 
Κράτους και της Ε.Ε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Φορέας Εφαρμογής προ−
ωθεί τροποποιημένη απόφαση Έγκρισης πράξης για 
υπογραφή από τον Ειδικό Γραμματέα, την οποία κοι−
νοποιεί στους Φορείς Υλοποίησης.

3. Προκειμένου για αίτημα τροποποίησης που υπο−
βάλει ο δικαιούχος, ο Φορέας Υλοποίησης εξετάζει το 
αίτημα με βάση τους όρους της ισχύουσας απόφασης 
Έγκρισης πράξης, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι 
προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, κι 
ενημερώνει εγγράφως τον Φορέα Εφαρμογής. Ο Φο−
ρέας Εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη 
άποψη του Φορέα Υλοποίησης, κι αφού εξακριβώσει 
την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και 
την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων, προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης του αιτή−
ματος τροποποίησης. 

3.1. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροπο−
ποίησης, εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση Έγκρισης 
πράξης από το Φορέα Εφαρμογής, με υπογραφή του 
Ειδικού Γραμματέα, η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο 
της ενίσχυσης.
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3.2. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος, ο δι−
καιούχος ενημερώνεται με έγγραφη επιστολή, με υπο−
γραφή του Ειδικού Γραμματέα, για την απόφαση αυτή 
με σχετική αιτιολόγηση και για την υποχρέωσή του να 
υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην αρχική απόφαση Έγκρισης πράξης. Η μη αποδο−
χή του αιτήματος τροποποίησης, μπορεί να οδηγήσει 
ακόμη και σε ανάκληση της σύμβασης με το δικαιούχο, 
ή και σε επιβολή πρόσθετων κυρώσεων.

4. Οι υπογεγραμμένες αποφάσεις / απαντήσεις κοινο−
ποιούνται στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, τα δε 
τροποποιημένα στοιχεία τους εισάγονται στο πληροφο−
ρικό σύστημα και στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΕ ΠΑΑ.

5. Ανάκληση της σύμβασης είναι η ακύρωση της δέ−
σμευσης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με 
πρωτοβουλία είτε του δικαιούχου της ενίσχυσης, είτε 
της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώ−
σεις πράξεων όπου:

5.1. Δηλώνεται αδυναμία υλοποίησης της πράξης, π.χ. 
παραίτηση του δικαιούχου για διάφορους λόγους, πριν 
τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλο−
ποίησης.

5.2. Τεκμηριώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους 
όρους της απόφασης Έγκρισης πράξης/σύμβασης, π.χ. 
κατόπιν οριστικοποιημένου πορίσματος επιτόπιου ελέγ−
χου εξουσιοδοτημένων ελεγκτικών υπηρεσιών του Κρά−
τους και της Ε.Ε.

5.3. Διαπιστώνονται προβλήματα κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης, από την ΕΥΕ ΠΑΑ και ο δικαιούχος δεν 
συμμορφώνεται με τις σχετικές συστάσεις.

5.4. Ο δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτηση πληρωμής 
εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 

6. Η απόφαση ανάκλησης της σύμβασης, εκδίδεται από 
την ΕΥΕ ΠΑΑ και κοινοποιείται στο δικαιούχο. Παράλλη−
λα ενημερώνεται η ΕΥΔ ΠΑΑ, ο Οργανισμός Πληρωμών 
και ο αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης και η απόφαση 
καταχωρίζεται στο φάκελο υλοποίησης. Αντίστοιχα ενη−
μερώνεται το πληροφορικό σύστημα του Μέτρου με 
ευθύνη της ΕΥΕ ΠΑΑ και το ΟΠΣΑΑ. Επίσης αντίστοιχα 
τροποποιείται η απόφαση Έγκρισης πράξης, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2, 3 και 4 παραπάνω.

7. Στις περιπτώσεις ανάκλησης σύμβασης χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση ορι−
στικής παύσης των γεωργικών δραστηριοτήτων δικαιού−
χου ο οποίος έχει ήδη εκπληρώσει σημαντικό μέρος της 
δέσμευσής του (και εφόσον δεν είναι εφικτή η ανάληψη 
της εν λόγω δέσμευσης από διάδοχο γεωργό), η ενί−
σχυση που έχει τυχόν καταβληθεί επιστρέφεται με την 
διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ –

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 15
Υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης

1. Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται 
ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν στην κάλυψη 
του παγίου κόστους. Ως πάγιο κόστος νοείται το κό−
στος το οποίο συνεπάγεται η ένταξη και η συμμετοχή 
σε καθεστώς για την ποιότητα τροφίμων και η ετήσια 
εισφορά συμμετοχής στο σύστημα αυτό, περιλαμβανο−
μένων, κατά περίπτωση, των δαπανών ελέγχου για την 
τήρηση των προδιαγραφών του συστήματος.

Το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί 
είναι το αναφερόμενο στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία κλάδου παραγωγής
Ανώτατο ποσό ετήσιας ενίσχυσης 

σε ευρώ (€) ανά κατηγορία κλάδου παραγωγής 
και ανά εκμετάλλευση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φυτική παραγωγή

Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια 1.700

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 1.500

Ζωική παραγωγή

Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, μελισσοσμήνη 1.800

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2)

Όλες οι επιλέξιμες καλλιέργειες 1.400

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)

Χοιρινό κρέας 3.000
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Τα παραπάνω ποσά ανά κατηγορία κλάδου παραγω−
γής μπορούν να αθροίζονται σε επίπεδο εκμετάλλευ−
σης, όμως το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά 
εκμετάλλευση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000 ευρώ (€). 
Ενδεικτικά, ένας δικαιούχος είναι δυνατό να εγκριθεί για 
βιολογική ζωική παραγωγή (μέγιστο 1.800 €) και Agro 
2 (μέγιστο 1.400 €) για μέγιστο ετήσιο ποσό 3.000 €.

Σε αντίθεση, εντός της ίδιας κατηγορίας, δεν αθροί−
ζονται ποσά για διαφορετικούς κλάδους παραγωγής. 
Για παράδειγμα για Agro 2 σε αμπέλι και σε σιτάρι το 
μέγιστο ετήσιο ποσό είναι 1.400 € και όχι 1.400 + 1.400 
= 2.800 €. Αντίστοιχα, στη βιολογική φυτική παραγωγή, 
για βιολογική παραγωγή οίνου και βιολογική παραγωγή 
βρώσιμης ελιάς, το μέγιστο ετήσιο ποσό είναι 1.700 € 
και όχι 3.000 € (1.700 + 1.700 = 3.400 €, άρα μέγιστο 
ετήσιο ποσό 3.000 €).

2. Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τα πέντε έτη ή την λήξη της περιόδου πληρωμών 
του ΠΑΑ.

Το ακριβές ετήσιο ποσό ανά εκμετάλλευση και ανά 
κατηγορία δαπάνης προσδιορίζεται κατά το στάδιο 
ελέγχου επιλεξιμότητας, κατόπιν εξέτασης της αίτησης 
ενίσχυσης και του φακέλου υποψηφιότητας με τρόπο 
που θα καθοριστεί σε Υπουργική απόφαση λεπτομε−
ρειών της παρούσας.

3. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της 
ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης δεν είναι επιλέξιμες 
για ενίσχυση. Εξαιρούνται δαπάνες για υποχρεωτικά 
δικαιολογητικά του φάκελου υποψηφιότητας, όπως 
αυτές θα καθοριστούν στην Υπουργική απόφαση Λε−
πτομερειών ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ−
ροντος. 

4. Μειώσεις στο ποσό ενίσχυσης μπορεί να γίνουν 
ως συνέπεια των ευρημάτων των διοικητικών και επι−
τόπιων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν και των 
αντιστοίχων κυρώσεων που θα επιβληθούν. Με βάση το 
ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από τις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου και συνυπολογίζοντας την 
υποβαλλόμενη αίτηση πληρωμής, τους ελέγχους των 
άρθρων 16 και 17 της παρούσας και τις τυχόν μειώσεις 
ή κυρώσεις, προκύπτει το ποσό της ενίσχυσης που κα−
ταβάλλεται στο δικαιούχο.

5. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Λεπτομέ−
ρειες γι’ αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 16
Υποβολή αίτησης πληρωμής 

1. Οι δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση των ετησίων 
δεσμεύσεών τους και για κάθε έτος υλοποίησης υπο−
βάλλουν υποχρεωτικά αίτηση πληρωμής εντός χρονικού 
διαστήματος και με τρόπο που θα ορίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ.

2. Για το σκοπό αυτό προσκομίζουν στο Φορέα Υλο−
ποίησης:

2.1. Αίτηση πληρωμής σε μορφή που θα ορίζεται στην 
ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ.

2.2. Πρωτότυπα και εξοφλημένα παραστατικά δαπα−
νών.

2.3. Βεβαίωση πιστοποίησης ή πιστοποιητικό από εγκε−
κριμένο/αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, για το 
αντίστοιχο έτος υλοποίησης.

Λεπτομέρειες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η ΕΥΕ ΠΑΑ ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με 
τις αιτήσεις πληρωμής και την πρόοδο υλοποίησης των 
πράξεων με συγκεντρωτικά στοιχεία καθώς και για τα 
στοιχεία των δεικτών παρακολούθησης του ΠΑΑ.

4. Η τελευταία αίτηση πληρωμής του δικαιούχου απο−
τελεί και αίτημα ολοκλήρωσης πράξης. Η ΕΥΕ ΠΑΑ εκδί−
δει βεβαίωση ολοκλήρωσης ενταγμένης πράξης και την 
κοινοποιεί στο δικαιούχο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν 
επιβεβαίωσης από την αρμόδια ΔΑΟΚ/ΔΑΟ για:

4.1. Την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της πράξης σύμφωνα με τους όρους της 
απόφασης Έγκρισης πράξης/σύμβασης.

4.2. Τη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους λοιπούς 
όρους της απόφασης Έγκρισης πράξης/σύμβασης.

4.3. Τη συμμόρφωση του δικαιούχου με τυχόν συστά−
σεις προγενέστερων ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

5. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης ενταγμένης πράξης είναι 
απαραίτητη για την καταβολή της τελευταίας πληρω−
μής και προηγείται αυτής.

Άρθρο 17
Έλεγχοι

1. Οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟ προβαίνουν στους διοικητικούς ελέγ−
χους επί των αιτήσεων πληρωμής και την αναγνώριση 
– εκκαθάριση των δαπανών (με εφαρμογή τυχόν κυρώ−
σεων) σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙΙ, Μέρος ΙΙΙ – ΙΙΙ.3(1) και 
ΙΙΙ.3(3) της υπ’ αριθμ. 2049/2011 Υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄/1183/9−6−2011). Ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδι−
κασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδό−
τησης από άλλα Ενωσιακά ή Εθνικά καθεστώτα και από 
άλλες προγραμματικές περιόδους, αυτές θα γίνονται 
σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ και την ΕΥΔ ΠΑΑ και 
θα ολοκληρώνονται πριν την πληρωμή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα παρέχει τα στοιχεία που διαθέτει προκειμένου να 
διενεργηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι για την αποφυγή 
παράτυπης διπλής χρηματοδότησης.

2. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις στην Ενότητα ΙΙΙ, Μέ−
ρος ΙΙΙ – ΙΙΙ.3(2) της ίδιας Υπουργικής απόφασης δεν θα 
πραγματοποιούνται (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24, παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) 65/2011), λόγω:

2.1. Του χαμηλού προϋπολογισμού ανά στηριζόμενη 
εκμετάλλευση. 

2.2. Του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος, ή ακόμα 
και το σύνολο, των επιλέξιμων δαπανών αφορά δαπάνες 
για παροχή υπηρεσιών.

2.3. Της κάλυψης των στόχων των επιτόπιων πιστο−
ποιήσεων από την εφαρμογή των δειγματοληπτικών 
επιτόπιων ελέγχων του ΙΙΙ.4 της ίδιας Ενότητας.

2.4. Του γεγονότος ότι για την πράξη χορηγείται βε−
βαίωση πιστοποίησης ή πιστοποιητικό, από αναγνωρι−
σμένο/εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης στον οποίο 
έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές, με την οποία βεβαιώνεται η τήρηση των απαι−
τήσεων και υποχρεώσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (Βιο−
λογική παραγωγή) ή των προτύπων AGRO 2 ή 3 (Ολο−
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κληρωμένη Διαχείριση). Καθώς αυτή αποτελεί ουσιώδη 
υποχρέωση, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας απόφασης, ο κίνδυνος να μην τηρούνται οι 
όροι χορήγησης της ενίσχυσης είναι μικρός.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την ΕΥΕ 
ΠΑΑ ή την ΕΥΔ ΠΑΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Ενότητα ΙΙΙ, Μέρος ΙΙΙ – ΙΙΙ.4 και ΙΙΙ.5 της υπ’ αριθμ. 2049/2011 
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1183/9−6−2011). Λεπτο−
μέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων στο πλαίσιο 
του Μέτρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, για 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, να χρησιμοποιεί στοιχεία που έχει 
λάβει από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, 
όπως προβλέπεται στην Ενότητα ΙΙΙ, Μέρος ΙV (3) 
της υπ’ αριθμ. 2049/2011 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄/1183/9−6−2011). Επίσης διενεργεί ελέγχους εποπτεί−
ας σε φορείς στους οποίους έχει εκχωρήσει αρμο−
διότητες και επαληθεύει την ποιότητα των ελέγχων 
που διενεργούνται από αυτούς βάσει συστήματος που 
καθορίζεται από τον ίδιο.

Άρθρο 18
Πληρωμή δικαιούχων

1. Οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟ υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο 
πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυ−
κλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην πληρωμή των δικαιού−
χων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η πληρωμή 
των δικαιούχων γίνεται με την κατάθεση του κατα−
βλητέου ποσού στον προσωπικό τους λογαριασμό. Με 
ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής καταχω−
ρούνται στο ΟΠΣΑΑ.

3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκχώρηση 
της ενίσχυσης.

4. Μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης, ο δι−
καιούχος υποχρεούται να τηρεί τα παραστατικά που 
αφορούν τη συμμετοχή του στο Μέτρο για τρία έτη 
από την τελευταία πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 9 
του Καν. (ΕΚ) 8

Άρθρο 19
Μειώσεις – Κυρώσεις

Κατά την εφαρμογή του Μέτρου διακρίνουμε τις ακό−
λουθες περιπτώσεις κυρώσεων:

1. Εκπρόθεσμη αίτηση πληρωμής ή μη υποβολή της: 
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και έκτακτων περι−
στατικών, η υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης πληρωμής 
οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του 
ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει ως 
ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής μεγαλύτερης 
των 25 ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να 
ενημερώσει τους Φορείς Υλοποίησης για την πορεία της 
πράξης, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης 
και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογημένη, η 
πράξη θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν κατα−
βληθείσες ενισχύσεις επιστρέφονται με την διαδικασία 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εκτός εάν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση μη υποβολής.

2. Mη τήρηση εκ μέρους του δικαιούχου των όρων της 
απόφασης Έγκρισης πράξης/σύμβασης. Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω παραβάσεις εκ μέ−
ρους του δικαιούχου:

2.1. Μη τήρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ένταξή του στα Εθνικά και Ενωσια−
κά καθεστώτα ποιότητας του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου: 
Περίπτωση μη προσκόμισης κατά την αίτηση πληρωμής 
της ισχύουσας βεβαίωσης πιστοποίησης ή πιστοποιη−
τικού από το φορέα πιστοποίησης με τον οποίο είναι 
συμβεβλημένος, με υπαιτιότητα του δικαιούχου, συνεπά−
γεται μηδενική ενίσχυση για το έτος αυτό. Επανάληψη 
συνεπάγεται αποβολή από το Μέτρο και επιστροφή 
τυχόν ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί με τη διαδικα−
σία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Οι ίδιες 
κυρώσεις ισχύουν σε περίπτωση που από τη βεβαίωση 
ή το πιστοποιητικό δεν προκύπτει η ένταξη του συνόλου 
του επιλέξιμου κλάδου παραγωγής.

2.2. Μη τήρηση της δέσμευσης υλοποίησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
διακόπτει μονομερώς την υλοποίηση πριν την ολοκλήρω−
σή της (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διακοπής 
της σύμβασης/συμφωνητικού με το φορέα πιστοποίησης), 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιστρέφει 
τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις ως αχρεωστήτως κατα−
βληθείσες. Εξαιρείται η περίπτωση διαδοχής της αγρο−
τικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 2η 
παράγραφο του άρθρου 14, από γεωργό που αναλαμβάνει 
να συνεχίσει τη τήρηση των δεσμεύσεων του δικαιούχου, 
που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει, για 
τον εναπομένοντα χρόνο μέχρι τη λήξη της.

2.3. Μη υποβολή ΑΕΕ από το δικαιούχο: Σε περίπτωση 
μη υποβολής της ΑΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 6 και 7 της παρούσας, ο δικαιούχος αποβάλλεται 
από το Μέτρο και ενισχύσεις που έχουν τυχόν καταβλη−
θεί επιστρέφονται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

2.4. Μη δήλωση της συμμετοχής στο Μέτρο στην ΑΕΕ: 
Σε περίπτωση που στην ΑΕΕ δεν δηλώνεται η συμμετο−
χή στο παρόν Μέτρο σύμφωνα με την παράγραφο 2.ζ 
του άρθρου 7 της παρούσας, δεν θα καταβάλλεται στο 
δικαιούχο η αναλογούσα πληρωμή για το έτος.

2.5. Άρνηση ελέγχου: Ο δικαιούχος που αρνείται την 
πραγματοποίηση ελέγχων, δεν λαμβάνει οικονομική ενί−
σχυση για το εν λόγω έτος, και εφόσον επαναληφθεί η 
παράβαση, ο δικαιούχος επιστρέφει ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα προ−
ηγούμενα χρόνια και αποβάλλεται από το Μέτρο.

2.6. Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση του φακέλου υλοποί−
ησης του Μέτρου: Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση μει−
ώνεται κατά 10%. Επανάληψη συνεπάγεται μείωση της 
ενίσχυσης κατά 20%. Επανάληψη πέραν της δεύτερης 
φοράς συνεπάγεται αποβολή από το Μέτρο και τυχόν 
καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα με τη νόμιμη διαδικασία.

3. Μειώσεις του καταβλητέου ποσού ενίσχυσης: 
Εφόσον το ποσό (x) που πρέπει να καταβληθεί στο 
δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής υπερβαίνει 
το επιλέξιμο ποσό (y) που πρέπει να καταβληθεί στο 
δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης 
πληρωμής, κατά ποσοστό άνω του 3% επί του (y), τότε 
θα εφαρμόζεται μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μεί−
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ωσης θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών 
και θα είναι (x – y). Άρα ο δικαιούχος θα λαμβάνει το 
ποσό (z) = y – (x – y). Η μείωση δεν εφαρμόζεται και ο 
δικαιούχος λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε όταν η 
διαφορά μεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι μικρότερη 
ή ίση του 3%, είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού.

4. Αποκλεισμοί από ενισχύσεις: Στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλλει ψευδή 
δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση πράξη αποκλείεται 
από την ενίσχυση του ΠΑΑ 2007−2013 και τα ποσά που 
τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από 
τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Μέτρου για 
το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.

Άρθρο 20
Ανωτέρα βία

1. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία 
υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπο−
ρεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός. 
Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιστάσεων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στις μεμονωμένες περιπτώ−
σεις, ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας σύμφωνα με το 
άρθρο 47 του Καν.(ΕΚ) 1974/2006, μπορούν να χαρακτη−
ριστούν ιδίως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

1.1. Ο θάνατος του δικαιούχου.
1.2. Η μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου να 

ασκήσει γεωργική δραστηριότητα.
1.3. Η απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμε−

τάλλευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημερομη−
νία ανάληψης της δέσμευσης.

1.4. Η σοβαρή φυσική καταστροφή σημαντικού μέρους 
της έκτασης της εκμετάλλευσης.

1.5. Καταστροφή, λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της εκ−
μετάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων.

1.6. Επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος 
του ζωικού κεφαλαίου του κατόχου της εκμετάλλευσης.

2. Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
και οι σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειο−
θέτησής της, υποβάλλονται εγγράφως στις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Μετά την 
εξέταση αυτών από τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ, ο δικαιούχος ενημε−
ρώνεται εγγράφως για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός 
του και η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ.

Άρθρο 21
Ανάκτηση ενισχύσεων

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μία συ−
γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα 
ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο Μέτρο ή 
καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά 
δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην Ενότητα ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΧ, ΙΧ.2. της υπ’ 
αριθμ. 8932/2008 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2153/ 
16−10−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση Μέτρου

1. Για την υλοποίηση του συνόλου των Προσκλήσεων 
του Μέτρου προβλέπεται Συνολική Δημόσια Δαπάνη 
ύψους 12.000.733 ευρώ (€) με βάση το ΠΑΑ. Η συνδρομή 
της Ε.Ε. στη συνολική δημόσια δαπάνη είναι 10.468.290 
ευρώ (€). Η συμμετοχή της διαφοροποιείται στις περι−
οχές σύγκλισης, μη σύγκλισης και νησιά του Αιγαίου 
σύμφωνα με το άρθρο 70 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005. Το 
ποσό αυτό είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται μετά από 
σχετική τροποποίηση του ΠΑΑ χωρίς να απαιτείται η 
τροποποίηση της παρούσας.

2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται μέσω του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνουν τη ΣΑΕ 
082/8 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων.

Άρθρο 23
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για δικαιούχους 
της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Μέτρου, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινής υπουργικής απόφα−
σης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

2. Στην παρούσα προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι και 
ΙΙ τα οποία μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων με αποφάσεις του να καθορί−
ζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα της 
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας ΚΥΑ ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και εννοιολογικοί προσδι−
ορισμοί:

1. Γεωργός
Γεωργός νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και για την οποία κατέχει την ιδιό−

τητα του επαγγελματία αγρότη ή το νομικό πρόσωπο κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, με βάση το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, και τις διατάξεις που ισχύουν 
γι’ αυτό. Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού δεν είναι γεωργοί για 
τους σκοπούς του Μέτρου.

2. Αγροτική εκμετάλλευση, κατοχή αυτής
Αγροτική εκμετάλλευση νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων προς παραγωγή και πώληση ενός ή 

περισσότερων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας, υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση, που βρίσκεται εντός της 
ελληνικής επικράτειας. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, πλην της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής, περιλαμβάνονται η αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά, προετοιμασία πώλησης, τυποποίηση, συσκευ−
ασία, μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η 
εκμετάλλευση.

Υπό την έννοια ότι η κατοχή του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για το «νόμιμο» 
του δικαιώματος λήψης ενισχύσεων, ο γεωργός μπορεί να λάβει ενισχύσεις μόνο για τα αγροτεμάχια ή τα ζώα 
που νόμιμα κατέχει.

3. Διάδοχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Ως διάδοχος γεωργός θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που διαδέχεται στην αγροτική εκμετάλλευση τον απο−

χωρούντα πρόωρα συνταξιοδοτούμενο γεωργό.
4. Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)
Για την μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), που ορίζεται ως ακο−

λούθως:
1 (Μία) ΜΑΕ ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο 

στην αγροτική εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών. 
Για το υπολογισμό των ΜΑΕ θα γίνει χρήση πίνακα από την ιστοσελίδα του Μέτρου στον ιστότοπο του ΠΑΑ.

5. Μόνιμη κατοικία
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Α.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της 

κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του.
Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία μόνιμες κατοικίες. Υπό την έννοια αυτή δε θα 

πρέπει να ταυτίζονται και να συγχέονται οι έννοιες της μόνιμης κατοικίας και της διαμονής.
Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση ενός ατόμου και της οικογενείας του σ’ ένα τόπο με πρόθεση να 

τον χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας. Η 
πρόθεση συμπεραίνεται μετά από την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής συμπεριφοράς του ατόμου και της 
οικογενείας του (δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνιμος κάτοικος ενός τόπου το πρόσωπο που μετακινείται σ’ 
αυτόν από άλλο για την αξιοποίηση της εκμετάλλευσής του, έστω και αν η μετακίνησή του είναι καθημερινή).

Διαμονή είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ’ ένα τόπο.
Για τους σκοπούς του Μέτρου, η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
6. Αγροτεμάχιο
Μια συνεχής έκταση γης η οποία δηλώνεται από ένα γεωργό και η οποία καλύπτει μια και μόνη ομάδα καλλι−

εργειών. Σε αγροτεμάχια εξ αδιαιρέτου που χρησιμοποιούνται από κοινού, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην 
κατά ιδανικά μερίδια κατανομή τους μεταξύ των ενδιαφερόμενων γεωργών, ανάλογα με το βαθμό που τις χρη−
σιμοποιούν ή ανάλογα με το δικαίωμα χρησιμοποίησης των εκτάσεων αυτών.

7. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ)
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης είναι η αίτηση για άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 

και άλλων καθεστώτων στρεμματικών ενισχύσεων καθώς και μέτρων στήριξης.
8. Πάγιο κόστος
Ως πάγιο κόστος νοείται το κόστος το οποίο συνεπάγεται η συμμετοχή σε σύστημα για την ποιότητα τροφίμων 

και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο σύστημα αυτό, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών ελέγ−
χου για την τήρηση των προδιαγραφών του συστήματος και συνίσταται από τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

I. Δαπάνες πιστοποίησης.
II. Δαπάνες Συμβούλου τεχνικής στήριξης.
III. Δαπάνες Επιβλέποντος.
IV. Δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων.
9. Αίτηση ενίσχυσης
Ως αίτηση ενίσχυσης νοείται η αίτηση που πρέπει να εγκριθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης ή για την υπα−

γωγή στο καθεστώς.
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10. Αίτηση πληρωμής
Ως αίτηση πληρωμής νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές 

αρχές.
11. Κλάδος παραγωγής
Κλάδος παραγωγής είναι η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από την ίδια καλλιέργεια για τον ίδιο παραγω−

γικό σκοπό, καθώς και το σύνολο των παραγωγικών ζώων του ίδιου είδους που εκτρέφονται στην εκμετάλλευση 
για τον ίδιο σκοπό π.χ. ελιά ελαιοποιήσιμη, ελιά διπλής κατεύθυνσης (εφόσον αποδεδειγμένα η ετήσια παραγωγή 
ή μέρος αυτής προορίζεται για βρώση ή και για παραγωγή ελαιολάδου), γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κτλ. Για 
τους σκοπούς του Μέτρου, η παρασκευαστική δραστηριότητα προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙ νοείται ως κλάδος 
παραγωγής, όχι όμως η σποροπαραγωγή ή η παραγωγή μοσχευμάτων κλπ. προς εμπορία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

α) Βιολογική Παραγωγή. Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον 
φέρουν ή προορίζεται να φέρουν ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους:

— Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
— Δημητριακά, εφόσον προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή
— Βρώσιμα όσπρια
— Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι
— Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
— Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών
— Έλαια – λίπη
— Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά
— Οίνος, όξος
— Προϊόντα γαλακτοκομίας
— Παρασκευάσματα κρεάτων
— Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

β) AGRO 2
— Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
— Δημητριακά, εφόσον προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή
— Βρώσιμα όσπρια
— Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι
— Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
— Ζαχαρότευτλα

γ) AGRO 3
Μόνο χοιρινό κρέας

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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