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χκθσλα κε:
A. Σνπο Καλνληζκνύο (ΔΚ) αξηζ.:
1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ (L 160/80 ηεο 26.06.1999) «γηα ηε ζηήξημε ηεο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΠΔ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε
νξηζκέλσλ θαλφλσλ».
1.

1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ (L161 ηεο 26.06.99) «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα
δηαξζξσηηθά ηακεία»
2.

1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ (L209 ηεο 11.08.05) «πεξί ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο
θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο» ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ (ΔΚ) 1258/1999 ηνπ πκβνπιίνπ
(L160 ηεο 26.06.99)
3.

885/2004 ηεο Δπηηξνπήο (L 171 ηεο 21.06.2006) «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηε δηαπίζηεπζε ησλ Οξγαληζκψλ Πιεξσκψλ θαη άιισλ Οξγαληζκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε
ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ.».
4.

73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ (L 30/16 ηεο 31.01.2009) «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ
θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο
γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο
γεσξγνχο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005, (ΔΚ) αξηζ.
247/2006, (ΔΚ) αξηζ. 378/2007 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1782/2003».
5.

1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ
θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ηίηιν ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα
άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε
ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο».
6.

1121/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαζεζηψηα ζηήξημεο γηα
ηνπο γεσξγνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο ηίηινπο IV θαη V».
7.

1122/2009 ηεο Δπηηξνπήο «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο
θαη ειέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, θαζψο θαη ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή
ζπκκφξθσζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ζηήξημεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα».
8.

1405/2006 ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 265/1 ηεο 26.09.2006) «ζρεηηθά κε ηνλ
θαζνξηζκφ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.»
9.

10. 2200/1996 ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 297/1 ηεο 21.11.1996) «γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε

ησλ αγνξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.»
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11. 2201/1996 ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 297/29 ηεο 21.11.1996) «γηα ηελ θνηλή

νξγάλσζε αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα
νπσξνθεπεπηηθά.»
12. 217/2002 ηεο Δπηηξνπήο (EE L 35/11 ηεο 06.02.2002) «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ

θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ηεο πξψηεο χιεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ελίζρπζεο
ζηελ παξαγσγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2201/96.»
13. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 273/1 ηεο 17.10.2007) «γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ

εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/1996, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96 θαη (ΔΚ) αξηζ.
1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.»
14. 1580/2007 ηεο Δπηηξνπήο (EE L 350/1 ηεο 31.12.2007) «γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ

θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
νδεγηψλ 2001/112/ΔΚ θαη 2001/113/ΔΚ θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 827/68, (ΔΚ)
αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96, (ΔΚ) αξηζ. 2826/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 318/2006 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2202/96.»
15. Έγγξαθν εξγαζίαο αξηζ. Α/16864/2008 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κέηξεζε

ηεο έθηαζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ ακπειψλσλ ζην πιαίζην ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 θαη 555/2008 θαη
B. Σηο Απνθάζεηο:
1. ΚΤΑ κε αξηζ. 262385/21.4.10 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 509/Β/23.04.10), ζρεηηθά κε ηελ «Δθαξκνγή
ηνπ Καζεζηψηνο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο θαη ινηπά ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ζε
εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1698/05 ηνπ
πκβνπιίνπ».
2. ΚΤΑ κε αξηζ. 262345/22.03.10 (ΦΔΚ 323/Β/24.03.10) ησλ Τπνπξγψλ
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
«πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ζε εθηέιεζε ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ
1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο.»
3. ΤΑ κε αξηζ. 263343/13.05.10 ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 778/Β/04.06.10) Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 1: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 262345/22.3.2010 απφθαζεο
«πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ζε εθηέιεζε ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ
1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο» (ΦΔΚ 323Β΄).
4. ΤΑ κε αξηζ. 40835/13.05.10 ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 758/Β/01.06.10) Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο ζηήξημεο ζε
εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνπο παξαγσγνχο
ζθιεξνχ ζίηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Κ.Τ.Α. 262345/22.3.2010 (ΦΔΚ 323 Β΄).
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5. ΤΑ κε αξηζ. 267050/13.05.10 ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 754/Β/01.06.10) Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζ.
262345/220−03−2010 ΚΤΑ (Β΄ 323) «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
εηδηθήο ζηήξημεο ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο», γηα ηνλ ηνκέα βνείνπ θαη
κνζραξίζηνπ θξέαηνο.
6. ΤΑ κε αξηζ. 267051/13.05.10 ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 754/Β/01.06.10) Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ’ αξηζ.
262345/22−03−2010 ΚΤΑ (Β΄ 323) «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
εηδηθήο ζηήξημεο ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηνλ ηνκέα ηνπ
αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο.
7. ΚΤΑ κε αξηζ. 262346/19.03.10 (ΦΔΚ 325/Β/24.03.10) ησλ Τπνπξγψλ
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
«πκπιεξσκαηηθά δηνηθεηηθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο, κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 1120/2009 ηεο
Δπηηξνπήο.»
8. ΚΤΑ κε αξηζ. 262347/19.03.10 (ΦΔΚ 324/Β/24.03.10) ησλ Τπνπξγψλ
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
«πκπιεξσκαηηθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ φπσο
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλ. (ΔΚ) 73/2009 ζρεηηθά κε ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, ην
ΟΓΔ, ηε δηαθνξνπνίεζε ππφ ην θαζεζηψο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1234/2007 αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο
ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα.»
9. ΚΤΑ κε αξηζ. 313981/..-11-05 (ΦΔΚ 1672/Β/30-11-05) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ θαλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 2019/93 θαη 2837/93 γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θαη’
απνθνπήλ ελίζρπζεο ζηνπο ειαηνθαιιηεξγεηέο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηψλσλ.»
10. ΚΤΑ κε αξηζ. 35235/26.04.2010 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ …/Β/.. .0. .09) «Μέηξα εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ
θαζεζηψηνο ελίζρπζεο γηα ην βακβάθη θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο θαη εθθφθθηζεο
ηνπ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ.»
11. ΚΤΑ κε αξηζ. 252831/11.03.2010 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 257/Β/12.03.10) «Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο έγθξηζεο
πιεξσκήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009, ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ IV ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ, ησλ
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ 1 & 5 ηνπ ηίηινπ IV ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1782/2003, πνπ εμαηξέζεθαλ ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο (κε
απνζπλδεδεκέλα θαζεζηψηα), ηνπ άξζξνπ 69, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/03,
θαζψο θαη ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θαη’ απνθνπήλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο γηα ηε δηαηήξεζε
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ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1405/2006 ηνπ πκβνπιίνπ).
12. ΚΤΑ κε αξηζ. 295610/ΑΑ 687/24-05-07 (ΦΔΚ 897/Β/06-06-07) ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά
κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο γηα ηε
βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο ζηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ζε εθαξκνγή ησλ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 1405/06 ηνπ πκβνπιίνπ
θαη (ΔΚ) αξηζ. 1914/06 ηεο Δπηηξνπήο».
13. ΚΤΑ κε αξηζ. 297060/25-05-07 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 916/Β/08-06-07) «Υνξήγεζε νηθνλνκηθψλ
εληζρχζεσλ ζε ηνπηθήο ζεκαζίαο αγξνηηθά πξντφληα Φπηηθήο Παξαγσγήο ζηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο».
14. ΚΤΑ κε αξηζ. 283601/18-03-08 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 549/Β/31-03-08) «Σξνπνπνίεζε –
ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 297060/25.05.07 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Υνξήγεζε νηθνλνκηθψλ
εληζρχζεσλ ζε ηνπηθήο ζεκαζίαο αγξνηηθά πξντφληα Φπηηθήο Παξαγσγήο ζηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο» (ΦΔΚ 916/Β/08-06-07)».
15. ΚΤΑ κε αξηζ. 278486/05-03-08 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 367/Β/05-03-08) «πκπιεξσκαηηθά κέηξα ζε
εθηέιεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ
ηνκαηψλ πνπ παξαδίδνληαη γηα κεηαπνίεζε».
16. ΤΑ κε αξηζ. 281255/06-05-08 ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 794/Β/06-05-08) πεξί «Δγθξίζεσο Καλνληζκνχ Διέγρσλ ηνπ ΝΠΗΓ κε ηελ
επσλπκία «Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ)».
17. ΚΤΑ κε αξηζ. 217838/27-01-04 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Γεσξγίαο (ΦΔΚ 200/Β/04-02-04) «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ησλ
ππνβαιιφκελσλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ ζηα δηάθνξα θαζεζηψηα θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ.»
18. Κ.Τ.Α. κε αξηζ. 394555/23-10-2000 ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 1324/Β/ 0111-2000) «Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ ζηηο Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
19. ΤΑ κε αξηζ. 271562/2002 ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πεξί
ΟΠΔΚΔΠΔ, σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο απφ 01.09.2002»

«Δγθξίζεσο ηνπ

Με ηελ παξνύζα εγθύθιην θαζνξίδνληαη ηα εμήο:
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1

ΟΡΗΜΟΗ

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. «Γεσξγόο»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ,
αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηδηφηεηαο πνπ απνδίδεη ην εζληθφ δίθαην ζηελ νκάδα θαη ηα
κέιε ηεο, ηνπ νπνίνπ ε εθκεηάιιεπζε βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ην νπνίν
αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα.
2.
«Νένο γεσξγόο» ή «γεσξγφο πνπ αξρίδεη ηε γεσξγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα» γηα
ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 41 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009: θάζε
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη αζθήζεη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζην φλνκα ηνπ
θαη ππ’ επζχλε ηνπ νχηε ειέγρεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθνχζε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα,
θαηά ηα 5 έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ην λνκηθφ
πξφζσπν δελ πξέπεη λα έρνπλ αζθήζεη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζην φλνκα ηνπο θαη ππ’
επζχλε ηνπο νχηε λα ειέγρνπλ λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη αζθήζεη γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηα 5 έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
3. «Δπαγγεικαηίαο αγξόηεο»: αγξφηεο εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ σο
επαγγεικαηίαο αγξφηεο, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6β ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ
3851/2010 (ΦΔΚ 85 Α΄). Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ σο
επαγγεικαηίαο αγξφηεο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο,
αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ, λα αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ θαη λα ιακβάλεη απφ ηελ
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ.
4.
«Δθκεηάιιεπζε»: ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν
γεσξγφο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Τπφ ηελ έλλνηα φηη ε θαηνρή ησλ εθηάζεσλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην
"λφκηκν" ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο εληζρχζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη ηα αγξνηεκάρηα πνπ
ηπγράλνπλ εληζρχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ, ν
παξαγσγφο κπνξεί λα ιάβεη εληζρχζεηο κφλνλ γηα ηηο εθηάζεηο πνπ λφκηκα θαηέρεη.
5. «Γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα»: ε παξαγσγή, ε εθηξνθή ή ε θαιιηέξγεηα γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπγθνκηδήο, ηεο άκειμεο, ηεο αλαπαξαγσγήο θαη
εθηξνθήο δψσλ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο γεο ζε θαιή γεσξγηθή
θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
73/2009.
6. «Δληαία αίηεζε»: ε αίηεζε γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψο
εληαίαο ελίζρπζεο θαη ησλ άιισλ θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο θαη κέηξσλ
ζηήξημεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο.
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7. «Άκεζε ελίζρπζε»: ε πιεξσκή πνπ θαηαβάιιεηαη απ’ επζείαο ζην γεσξγφ ζην
πιαίζην θαζεζηψηνο ή κέηξνπ εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο απφ ηα απαξηζκνχκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.1 ηεο παξνχζαο.
8.
«Δηδηθή ζηήξημε»: ε ζηήξημε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 68 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθαλ ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο.
9. «Δληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθό έηνο» ή
«εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή πεξίνδν»: νη εληζρχζεηο πνπ
ρνξεγνχληαη ή πνπ ζα ρνξεγεζνχλ, γηα ζπγθεθξηκέλν έηνο ή έηε, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη θαη γηα άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο νη
νπνίεο αξρίδνπλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο ή έηε.
10. «Γεσξγηθά πξντόληα»: ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο
πλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
βακβαθηνχ.
11. «Γεσξγηθή έθηαζε»: νπνηαδήπνηε έθηαζε αξφζηκεο γεο, κφληκσλ βνζθνηφπσλ
θαη κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ.
12. «Αξόζηκε γε»: ε γε πνπ θαιιηεξγείηαη γηα θπηηθή παξαγσγή ή δηαηεξείηαη ζε θαιή
γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009, αλεμαξηήησο ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα γε ππφ ζεξκνθήπηα ή ππφ ζηαζεξφ ή
θηλεηφ θάιπκκα.
13. «Μόληκνο βνζθόηνπνο»: ε γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ
ή άιισλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε θπζηθφ ηξφπν (απηνθπή) ή κε θαιιηέξγεηα
(ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ακεηςηζπνξά (ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ ηεο
εθκεηάιιεπζεο) γηα πεληαεηέο ή κεγαιχηεξν δηάζηεκα, εμαηξνπκέλσλ ησλ εθηάζεσλ ππφ
παχζε θαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2078/92 ηνπ πκβνπιίνπ,
ησλ εθηάζεσλ ππφ παχζε θαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22, 23 θαη 24 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ εθηάζεσλ ππφ παχζε
θαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ
πκβνπιίνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, σο «αγξσζηψδε ή άιια πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά» λννχληαη φια ηα
πνψδε θπηά πνπ παξαδνζηαθά απαληνχλ ζηνπο θπζηθνχο βνζθφηνπνπο ή ζπλήζσο
πεξηιακβάλνληαη ζηα κείγκαηα ζπφξσλ πξνο ζπνξά βνζθνηφπσλ ή ιηβαδηψλ ζην θξάηνο
κέινο (είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βνζθή δψσλ είηε φρη). Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1120/2009.
14. «Μόληκεο θαιιηέξγεηεο»: νη κε ελαιιαζζφκελεο θαιιηέξγεηεο, εθηφο απφ ηνπο
κφληκνπο βνζθφηνπνπο, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ηηο εθηάζεηο γηα πεξίνδν πέληε εηψλ ή
κεγαιχηεξε θαη απνδίδνπλ επαλαιακβαλφκελεο ζπγθνκηδέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θπησξίσλ, θαη ηα πξεκλνθπή δάζε βξαρπρξφληαο ακεηςηζπνξάο.
15. «Πξεκλνθπή δάζε βξαρπρξόληαο ακεηςηζπνξάο»: νη εθηάζεηο πνπ έρνπλ θπηεπηεί
κε είδε δέληξσλ ηνπ θσδηθνχ Ο 0602 90 41, πνπ ζπλίζηαληαη ζε μπιψδεηο, πνιπεηείο
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θαιιηέξγεηεο, ηα ξηδψκαηα ή νη παξαθπάδεο ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ ζην έδαθνο κεηά ηε
ζπγθνκηδή, θαη ηα νπνία αλαπηχζζνπλ λένπο βιαζηνχο ηελ επφκελε πεξίνδν θαη
πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαξηίζνπλ ηα θξάηε κέιε απφ ην 2010
κε ηα είδε πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε σο πξεκλνθπή δάζε βξαρπρξφληαο
ακεηςηζπνξάο θαη ηνλ κέγηζην θχθιν ζπγθνκηδήο γηα θάζε έλα απ’ απηά.
16. «Αγξνηεκάρην αλαθνξάο» ή «ηνπνγξαθηθή ελφηεηα» ή «ηνπνγξαθηθή λεζίδα»:
κηα γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλε έθηαζε, ε νπνία θέξεη εληαία ζηνηρεία αλαγλψξηζεο, φπσο
έρεη θαηαγξαθεί ζην χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ).
Κάζε αγξνηεκάρην αλαθνξάο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα αγξνηεκάρηα.
17. «Κηεκαηνινγηθό ηεκάρην»: έλα ζπλερέο ηκήκα εδάθνπο, ην νπνίν
έρεη
θαζνξηζκέλε ηνπνγξαθηθή, ραξηνγξαθηθή θαη ηδηνθηεζηαθή αλαθνξά, αλεμάξηεηα απφ
ηε ρξήζε ηνπ.
18. «Αγξνηεκάρην»: κηα ζπλερήο έθηαζε γεο - ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα ζπλερή θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα ή ηκήκαηα απηψλ – ε νπνία δειψλεηαη απφ
έλα γεσξγφ θαη ε νπνία θαιχπηεη κηα θαη κφλε νκάδα θαιιηεξγεηψλ· εληνχηνηο, φηαλ ζην
πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1122/2009 απαηηείηαη ρσξηζηή δήισζε ηεο ρξήζεο
κηαο έθηαζεο ε νπνία απνηειεί κέξνο κηαο νκάδαο θαιιηεξγεηψλ, ε εηδηθή απηή ρξήζε
πεξηνξίδεη πεξαηηέξσ, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ην αγξνηεκάρην. Γηα αγξνηεκάρηα εμ
αδηαηξέηνπ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ζηνηρείν 3.
Κάζε αγξνηεκάρην πξνζδηνξίδεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη,
απφ ηε ραξηνγξαθηθή ηνπ αλαθνξά (13ςήθην ραξηνγξαθηθφ θσδηθφ).
19. «Υξήζε»: ε ρξήζε έθηαζεο απφ ηελ άπνςε ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο ή ηεο
θπηηθήο θάιπςεο ή ε απνπζία θαιιηέξγεηαο.
20. «Γεισζείζα έθηαζε»: ε έθηαζε πνπ δειψλεηαη ζηελ αίηεζε απφ ηνλ παξαγσγφ.
21. «Πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε»: ε έθηαζε γηα ηελ νπνία έρνπλ εθπιεξσζεί φινη νη
φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. Δηδηθά ζηελ
πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο, ε πξνεγνχκελε έθηαζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί πξνζδηνξηζζείζα, κφλνλ εάλ πξάγκαηη ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ
δηθαησκάησλ ελίζρπζεο.
22. «Φεθηνπνηεζείζα έθηαζε»: ε έθηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ
νξίσλ ησλ αγξνηεκαρίσλ απφ ηηο ΔΑ ζην ΟΠ 2010 θαη θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηνλ
παξαγσγφ.
23. «Γεισζείο αξηζκόο δώσλ»: ν αξηζκφο δψσλ αλά είδνο θαη θαηεγνξία πνπ
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε απφ ηνλ παξαγσγφ.
24. «Πξνζδηνξηζζείο αξηζκόο δώσλ»: ν αξηζκφο δψσλ αλά είδνο θαη θαηεγνξία, γηα
ηα νπνία έρνπλ εθπιεξσζεί φινη νη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο.
25. «Ππθλόηεηα βόζθεζεο»: γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ βνζθνηφπσλ πνπ
είλαη επηιέμηκνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ
ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ηεο πξνζηαζίαο ησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ ζηα πιαίζηα
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ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο, νξίδεηαη: «Σν πειίθν ηνπ ζπλφινπ ησλ Μνλάδσλ
Μεγάισλ Εψσλ (ΜΜΕ) πνπ αλαθέξνληαη θαηά θαηεγνξία ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 &
ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηεο ΚΤΑ 277626/26.05.06 (ΦΔΚ 761/Β/27.06.06) θαη
βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ γεσξγνχ νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ έηνπο, κε βάζε ηα ζηνηρεία
πνπ δειψλεη ζηελ εληαία αίηεζή ηνπ, ηα απνηειέζκαηα επηηφπησλ θαη/ ή δηνηθεηηθψλ
ειέγρσλ, πξνο ην ζχλνιν ησλ εθηαξίσλ βνζθνηφπσλ πνπ θαηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα
κε βάζε ηελ εληαία αίηεζή ηνπ ή ηα απνηειέζκαηα επηηφπησλ θαη/ ή δηνηθεηηθψλ
ειέγρσλ.»
26. «Πνιιαπιή ζπκκόξθσζε»: νη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη ε θαιή
γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 73/2009.
27. «Σνκείο πνιιαπιήο ζπκκόξθσζεο»: νη δηάθνξνη ηνκείο ησλ θαλνληζηηθψλ
απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη ε θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.
28. «Πξάμε»: θαζεκία απφ ηηο κεκνλσκέλεο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009.
29. «Πξόηππα»: ηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη ην παξάξηεκά ηνπ IΗΗ απηνχ, θαζψο θαη
νη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.
30. «Απαίηεζε»: φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο απηφο ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο
ζπκκφξθσζεο, ζεκαίλεη θάζε κεκνλσκέλε θαλνληζηηθή απαίηεζε δηαρείξηζεο, ε νπνία
απνξξέεη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα άξζξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη δηαθέξεη επί ηεο νπζίαο απφ
θάζε άιιε απαίηεζε ηεο ίδηαο πξάμεο.
31. «Με ζπκκόξθσζε»: νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα
πξφηππα.
32. «Παξαηππίεο»: νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ρνξήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο.
33. «Πώιεζε»: ε πψιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε νξηζηηθή κεηαβίβαζε ηδηνθηεζίαο γεο ή
δηθαησκάησλ ελίζρπζεο. Ο νξηζκφο απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε γεο ζε
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο γεο ζε δεκφζηεο αξρέο θαη/ή γηα ρξήζε πξνο ην δεκφζην
ζπκθέξνλ ή φηαλ ε κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα κε γεσξγηθνχο ζθνπνχο.
34. «Μίζζσζε»: ε κίζζσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζσξηλή ζπλαιιαγή ηνπ ίδηνπ ή
ηζνδχλακνπ ηχπνπ.
35. «Μεηαβίβαζε ή πώιεζε ή κίζζσζε δηθαησκάησλ ελίζρπζεο κε γε»: ε πψιεζε
ή ε κίζζσζε δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ ζπλνδεχεηαη αληηζηνίρσο απφ πψιεζε ή
κίζζσζε ηζνδχλακνπ αξηζκνχ εθηαξίσλ πνπ είλαη επηιέμηκα γηα ηελ ελίζρπζε, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34 παξάγξαθνο 2 θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηα
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νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν κεηαβηβάδσλ. ε πεξίπησζε κίζζσζεο, ηα δηθαηψκαηα
ελίζρπζεο θαη ηα εθηάξηα κηζζψλνληαη γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
36. «Μηθξά λεζηά Αηγαίνπ»: φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, εθηφο απφ ηελ
Κξήηε θαη ηελ Δχβνηα (γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1405/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ).
Ζ πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε θαη/ ή ν πξνζδηνξηζζείο αξηζκόο δώσλ είλαη απνηέιεζκα
επηηόπησλ θαη/ ή δηνηθεηηθώλ ειέγρσλ ή/ θαη ειέγρσλ ηειεπηζθόπεζεο.
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ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ (Ο)

ηα πιαίζηα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009
ηνπ πκβνπιίνπ, «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο
ζηήξημεο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο, θαζψο θαη
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 θαη
ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003», επεθηείλεηαη θέηνο ε
απνζχλδεζε ηεο άκεζεο ζηήξημεο, κε ηελ επηινγή νξηζκέλσλ κφλνλ απφ ηα θαζεζηψηα
ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεη απηφο θαη απινπζηεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο.
χκθσλα, εμ άιινπ, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο κε ηνλ σο
άλσ θαλνληζκφ, θαηέζηε ελδεδεηγκέλν λα θαηαξγεζεί ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 796/2004
θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην λέν θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1122/2009 ηεο Δπηηξνπήο,
«ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, ηε δηαθνξνπνίεζε
θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ
άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, θαζψο
θαη ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο
ζηήξημεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα», ν νπνίνο, φκσο, βαζίδεηαη ζηηο
αξρέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 796/2004.
Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1122/2009, πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ
έιεγρν πνπ ζα αζθνχληαη ζηα θξάηε κέιε, ζε ζρέζε κε φια ηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο πνπ
πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, απφ ηηο νπνίεο, ζηε ρψξα καο ζα
εθαξκφδνληαη κφλνλ φζεο αθνξνχλ ζηα επηιεγκέλα θαζεζηψηα ελίζρπζεο.
Γηα ιφγνπο ζπλνρήο, ηέινο, νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 796/2004
ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο
θαηήξγεζε θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 795/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο
21εο Απξηιίνπ 2004, «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ
θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ
ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο».
χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, ε ρψξα καο ζεζπίδεη θαη
δηαρεηξίδεηαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (εθεμήο θαινχκελν
Οινθιεξσκέλν χζηεκα»), ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ 262347/2010,
ηεξείηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
θαη ηελ πιεξσκή ησλ εληζρχζεσλ.
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2.1

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Σν Οινθιεξσκέλν ύζηεκα εθαξκφδεηαη:
A. ην θαζεζηψο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
73/2009 θαζψο θαη ζηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ IV ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ, πνπ
εμαηξέζεθαλ ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο (κε απνζπλδεδεκέλα
θαζεζηψηα) θαη εηδηθφηεξα ζηα θαζεζηψηα:
1. Δληαίαο ελίζρπζεο.
2. Δηδηθήο ελίζρπζεο γηα ην βακβάθη.
3. Δλίζρπζεο γηα παξαγσγνχο δαραξφηεπηισλ.
4. πλδεδεκέλεο ελίζρπζεο γηα ηνκάηα κεηαπνίεζεο
B. ηα κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ, θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε ρνξήγεζε
εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ
απνθπγή ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο απφ ηνπο γεσξγνχο ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ
πεξηνρψλ ηεο ρψξαο:
1. Διαηφιαδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ.
2. θιεξνχ ζίηνπ.
3. Βφεηνπ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο γηα ηηο κνζρίδεο αλαπαξαγσγήο.
4. Βφεηνπ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο γηα ηηο ζειάδνπζεο αγειάδεο.
5. Αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο.
Γ. ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα ζηήξημεο γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο,

αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά κέηξα ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ εξγαζηψλ ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο ζ’ απηά (σο άξζξν 19 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/09) θαη
εηδηθφηεξα ζηα κέηξα ρνξήγεζεο:
1. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ειαηψλσλ ζηηο παξαδνζηαθέο
δψλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο, ππφ θαιέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.
2. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέισλ γηα ηελ
παξαγσγή νίλσλ ζηηο δψλεο παξαδνζηαθήο παξαγσγήο.
3. Δλίζρπζεο αλά δέληξν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηεο
καζηίραο Υίνπ.
4. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα παηάηαο.
5. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαζνιηνχ.
6. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνκαηαθηνχ αληνξίλεο.
7. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα θάβαο αληνξίλεο.
8. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα δακάζθελσλ θνπέινπ.
9. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα αγθηλάξαο Σήλνπ.
10. Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ θαη
11. Δλίζρπζεο αλά θπςέιε γηα ηελ παξαγσγή κειηνχ εηδηθήο πνηφηεηαο.
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Γ. ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαλφλσλ ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, ηεο
δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο (θεθάιαηα 1 θαη 2, αληίζηνηρα, ηνπ
ηίηινπ ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009).
ην εμήο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα "θαζεζηώηα ελίζρπζεο", ζα ελλννχληαη ηα
θαζεζηψηα ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Α, ηα κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο ηνκείο
παξαγσγήο ηνπ ζηνηρείνπ Β θαη ην 1ν απφ ηα εηδηθά κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξψλ λεζηψλ
ηνπ Αηγαίνπ ηνπ ζηνηρείνπ Γ, ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε θάπνην ή θάπνηα απφ απηά.

2.2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. Ζιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ.
β. χζηεκα αλαγλψξηζεο αγξνηεκαρίσλ.
γ. χζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ.
δ. χζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο.
ε. Δληαία αίηεζε ελίζρπζεο.
ζη. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ.
δ. Δληαίν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο θάζε γεσξγνχ πνπ ππνβάιεη αίηεζε
ελίζρπζεο.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ
ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξάθνληαη, γηα θάζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ηα
δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εληαία αίηεζε ελίζρπζεο.
β) ύζηεκα αλαγλώξηζεο αγξνηεκαρίσλ
Σν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο αγξνηεκαρίσλ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε νξζνθσηνράξηεο θαη
ελφηεηεο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη αθνξά ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ κε
ζπγθεθξηκέλν ραξηνγξαθηθφ θσδηθφ αξηζκφ ζηε βάζε πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ. Απφ ηελ 1.01.2009 ε ρψξα καο δηαζέηεη αλαλεσκέλν ραξηνγξαθηθφ
ππφβαζξν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο ησλ εηψλ 2007 θαη 2008, βάζεη
ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ αγξνηεκαρίσλ ησλ ΑΔΔ, απφ ην έηνο 2009
θαη εληεχζελ.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αλαγλψξηζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ δνκείηαη ζχκθσλα κε
εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Διέγρσλ & Οξγάλσζεο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
γ) ύζηεκα αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δώσλ
Σν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, 5, 6 & 8
ηεο νδεγίαο 92/102 ΔΟΚ θαη ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 & 21/2004, αθνξά,
αθ’ ελφο ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο, κε ζήκαλζε ή ηαπηνπνίεζε, ησλ βννεηδψλ θαη ηελ
θαηαγξαθή ηνπο ζε κεηξψα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ζε κεηξψα ησλ Τπεξεζηψλ
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ηνπ ΤΑΑΣ (Κηεληαηξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ), ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη αλειιηπψο θαη
αθ’ εηέξνπ ηε ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αηγνπξνβάησλ.
δ) ύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο
Σν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο είλαη
ειεθηξνληθφ κεηξψν ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηξφπν πνπ
επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ησλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ηε δηαζηαχξσζε κε ηηο αηηήζεηο
παξνρήο ελίζρπζεο, κε ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο αγξνηεκαρίσλ θαη ην ζχζηεκα
αλαγλψξηζεο & θαηαγξαθήο ησλ δψσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο δηαζηαπξνχκελνπο
ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.1.3 ηεο παξνχζαο.
Σν ζχζηεκα επηηξέπεη, επίζεο, ηελ άκεζε θαη απεπζείαο πξφζβαζε, κέζσ ηεο αξκφδηαο
αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνεγνχκελα
ηέζζεξα ζπλερφκελα εκεξνινγηαθά έηε θαη εμαζθαιίδεη νπζηαζηηθή ηρλειαζηκφηεηα ησλ
δηθαησκάησλ ελίζρπζεο, ηδίσο σο πξνο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
i.

δηθαηνχρν

ii. αμία
iii. εκεξνκελία ζχζηαζεο
iv. εκεξνκελία ηειεπηαίαο ρξήζεο/ελεξγνπνίεζεο
v. πξνέιεπζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζή ηνπο, αξρηθή ή απφ ην εζληθφ

απφζεκα, αγνξά, κίζζσζε, θιεξνλνκηθή δηαδνρή
vi. είδνο δηθαησκάησλ, θαη ηδίσο εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη λέσλ δηθαησκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ζε γεσξγνχο νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο
ρψξαο.
ε) Δληαία αίηεζε ελίζρπζεο
Ζ εληαία αίηεζε απνηειεί ηε κνλαδηθή αίηεζε ρνξήγεζεο άκεζεο ελίζρπζεο γηα ηα
θαζεζηψηα ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Α, ηα κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Β θαη ηα
εηδηθά κέηξα ηνπ ζηνηρείνπ Γ, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Ζ εληαία
αίηεζε πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ θαη ζε εηδηθά έληππα ηα
αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ θπηηθνχ θαη ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ
(βιέπε παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο).
ην εμήο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε "αίηεζε ελίζρπζεο γηα νπνηνδήπνηε ηνκέα" ζηα
πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ζηνηρείνπ Α ή ζε "αίηεζε πξφζζεηεο ελίζρπζεο γηα
νπνηνδήπνηε ηνκέα γεσξγίαο" ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Β
ή, ηέινο, ζε "αίηεζε ελίζρπζεο γηα νπνηνδήπνηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα" ζηα πιαίζηα
ησλ εηδηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ηνπ ζηνηρείνπ Γ,
ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, ελλνείηαη ην αίηεκα (ε εθθξαζζείζα
πξφζεζε) ηνπ γεσξγνχ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο κέζσ ηεο
ππνβιεζείζαο εληαίαο αίηεζεο.
ζη) Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ.
Πξνβιέπνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηνηθεηηθνί έιεγρνη (νπηηθνί – ρεηξφγξαθνη
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έιεγρνη ζε επίπεδν αίηεζεο θαζψο θαη θεληξηθνί κεραλνγξαθηθνί έιεγρνη –
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ – ζε επίπεδν Ννκνχ θαη
επηθξάηεηαο) θαη επηηφπηνη έιεγρνη (θιαζηθνί ή κέζσ ηειεπηζθφπηζεο), θαηά ηξφπνλ ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνηύπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
δ) Δληαίν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο ηαπηόηεηαο θάζε γεσξγνύ.
Χο «εληαίν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο θάζε γεσξγνχ» ρξεζηκνπνηείηαη ν
Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) απηνχ. Ο ΑΦΜ εμαζθαιίδεη κνλαδηθφ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ππνβάιιεη ν
ίδηνο γεσξγφο.
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3

ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ

1. Δληαία αίηεζε είλαη ε κνλαδηθή αίηεζε ρνξήγεζεο ελίζρπζεο πνπ θαιείηαη λα
ππνβάιιεη ν γεσξγφο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θαηαβιεζνχλ νη άκεζεο εληζρχζεηο ησλ
θαζεζηψησλ ζηήξημεο θαη ησλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο.
Ο γεσξγφο πνπ δελ δεηεί ελίζρπζε ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε απφ ηα θαζεζηψηα
ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, αιιά δεηεί ελίζρπζε ζην πιαίζην άιινπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο
πνπ απαξηζκείηαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ή ζηήξημε
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85ηζη, 103ηδ θαη 103ηε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007,
ππνβάιιεη, εάλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γεσξγηθή έθηαζε φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
ζηνηρείν 11 ηεο παξνχζαο, έληππν εληαίαο αίηεζεο, ζην νπνίν απαξηζκεί ηηο εθηάζεηο
απηέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνη 5, 6, 7, 8 & 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1122/2009.
2. H εληαία αίηεζε δχλαηαη λα πξνεθηππψλεηαη κε βάζε ηηο εθηάζεηο πνπ
πξνζδηνξίζζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο (2009) θαη δηαηίζεληαη ζην γεσξγφ βνεζεηηθά,
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ 2010. H εληαία αίηεζε κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ ππεβιήζε ην πξνεγνχκελν
έηνο.
3. Ο γεσξγφο ππνβάιιεη κία κφλν εληαία αίηεζε θαη’ έηνο, ε νπνία απνηειεί:
α) δήισζε ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, πεξηιακβάλεη:
i) ηα είδε, ηελ αμία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο, φπσο απηά
δηακνξθψλνληαη ή πξνθχπηνπλ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαθξάηεζεο κέξνπο ηεο
αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1782/2003 ζηνπο ηνκείο:
 ζηηεξψλ,
 ειαηφιαδνπ,
 δάραξεο,
 θαπλνχ,
 βφεηνπ θξέαηνο &
 αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο
θαη κεηά ηελ έληαμε ζην θαζεζηψο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο:
 ηεο εηδηθήο πξηκνδφηεζεο πνηφηεηαο γηα ην ζθιεξφ ζηηάξη,
 ηεο πξηκνδφηεζεο γηα ηηο πξσηετλνχρεο θαιιηέξγεηεο,
 ηεο εηδηθήο ελίζρπζεο γηα ην ξχδη,
 ηεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο γηα θαξπνχο κε θέιπθνο,
 ηεο ελίζρπζεο γηα ζπφξνπο πξνο ζπνξά θαη
 ηεο κεηαβαηηθήο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο εζπεξηδνεηδψλ πνπ παξαδίδνληαη
πξνο κεηαπνίεζε,
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ii) φια ηα αγξνηεκάρηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, είηε αθνξνχλ ην θαζεζηψο ηεο εληαίαο
ελίζρπζεο είηε ινηπά θαζεζηψηα ελίζρπζεο είηε ζρνιάδνπζα γεσξγηθή γε είηε,
ηέινο, νπνηαδήπνηε άιιε θαιιηέξγεηα,
iii) ην πιήζνο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ αλά είδνο θαη θαηεγνξία δψνπ,
iv) θάζε απαξαίηεηε πξφζζεηε πιεξνθνξία.
β) αίηεζε ρνξήγεζεο ελίζρπζεο γηα ην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο
γ) αίηεζε ρνξήγεζεο ελίζρπζεο γηα ηα κε απνζπλδεδεκέλα θαζεζηψηα ζηήξημεο ηεο
παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο
δ) αίηεζε ρνξήγεζεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο γηα ηνπο ηνκείο γεσξγίαο ηεο παξαγξάθνπ
2.1 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο θαη
ε) αίηεζε ρνξήγεζεο θαη’ απνθνπήλ ελίζρπζεο γηα ηα εηδηθά κέηξα ηεο παξαγξάθνπ
2.1 ζηνηρείν Γ ηεο παξνχζαο.
4. Ζ ππνβνιή εληαίαο αίηεζεο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ παξαγσγνχ πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη ηηο εληζρχζεηο γηα ηα ζπκβαηά θαζεζηψηα ηνπ παξαξηήκαηνο VΗ ηνπ θαλ. (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009 (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 παξνχζαο). Σπρφλ ιαλζαζκέλε δήισζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζή ηνπ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ

3.1

1. Ζ εληαία αίηεζε πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε, θαη ηνπιάρηζηνλ:
i.

ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ γεσξγνχ

ii.

ηα ζρεηηθά θαζεζηψηα ελίζρπζεο (έλα ή πεξηζζφηεξα θαζεζηψηα ζηήξημεο θαη/
ή κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο γεσξγίαο θαη/ ή εηδηθά
κέηξα ζηήξημεο γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ).

iii. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα

πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 ζηνηρείν δ
ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο.
iv. ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο

εθκεηάιιεπζεο, ηελ έθηαζή ηνπο ζε εθηάξηα κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ
ςεθίσλ, ηε ζέζε ηνπο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηε ρξήζε ηνπο θαη ην
θαηά πφζνλ πξφθεηηαη γηα αξδεπφκελν ή κε, αγξνηεκάρην, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία
νιφθιεξνπ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απηήο (πιήζνο δψσλ αλά είδνο θαη
θαηεγνξία).
v.

δήισζε ηνπ γεσξγνχ φηη γλσξίδεη ηνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελ ιφγσ
θαζεζηψηα θαη/ ή κέηξα ελίζρπζεο.

vi. δήισζε αλάιεςεο δεζκεχζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ γεσξγνχ

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 1
ζεκείν iii, ζηα πξνεθηππσκέλα έληππα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο γεσξγνχο ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο αλαγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζχκθσλα
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κε ην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2
ζηνηρείν δ ηεο παξνχζαο.
3. Γηα ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην
ζηνηρείν 1 ζεκείν iv ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαηά ηελ θαηαρψξεζε, αλαγξάθεηαη ε
κέγηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αγξνηεκάρην αλαθνξάο (ηνπνγξαθηθή ελφηεηα) γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο. Δπηπιένλ, ζηηο νζφλεο ησλ ΔΑ κέζσ ηνπ
ΟΠ 2010 – GIS εκθαίλνληαη ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο (ηνπνγξαθηθψλ
ελνηήησλ) θαη ηα εληαία ζηνηρεία αλαγλψξηζήο ηνπο, ν δε γεσξγφο αλαθέξεη ηε ζέζε θάζε
αγξνηεκαρίνπ.
4. Λφγσ ηεο έληαμεο, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ησλ λέσλ ηνκέσλ ηεο παξαγξάθνπ 3
ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζαο ζην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο, εθφζνλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί
νξηζηηθά ηα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο εληαίαο αίηεζεο, γηα
ηνπο γεσξγνχο ηνπο νπνίνπο αθνξά ε ελ ιφγσ έληαμε, είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.1122/2009.

3.2

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ

1. Ζ εληαία αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ην γεσξγφ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπφ ηνπ:
- ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, εθφζνλ ζε απηφλ θαιιηεξγεί εθηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο δεηά εληζρχζεηο
- ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα φπνπ θαιιηεξγεί ηηο πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο
δεηά εληζρχζεηο, εθφζνλ δελ θαιιηεξγεί εθηάζεηο ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ.
2. Ζ εληαία αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κέζσ ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ ζπκπιήξσζεο & ππνβνιήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπηθνχ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο πνπ δηαζθαιίδεη πιήξσο ηελ πηζηφηεηα ησλ
αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηνχλησλ.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ν ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν
ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο ησλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο, αζθάιεηαο
θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηελ ππνδνκή ηνπ Οξγαληζκνχ, ελψ δηαζέηεη θαη εγθαζηζηά φια ηα
αλαγθαία πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαρψξεζε ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ γηα ηελ νξζή
θαηαρψξεζε θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πεξηιακβάλεηαη θαη εθαξκνγή
ςεθηνπνίεζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ δειψλνληαη, ε νπνία ελζσκαηψλεη ην λέν
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο ησλ εηψλ 2007
θαη 2008.
3. Ζ αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ην γεσξγφ ή κε ππφδεημή ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη
ζηα δεδνκέλα ηνπ Ο 2010 θαη θαηαρσξείηαη ζηε Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ, σο νξηζηηθή, ιακβάλνληαο ειεθηξνληθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ.
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4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο δελ επηζπκεί λα θάλεη θακηά ηξνπνπνίεζε ζηα
ζηνηρεία ηεο εληαίαο αίηεζεο πνπ ππέβαιε ην 2009, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ, δεδνκέλνπ φηη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεξνχληαη ζηνλ
θάθειν ηνπ γεσξγνχ θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ειεγθηέο γηα νπνηνλδήπνηε έιεγρν.
Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηα ελνηθηαζηήξηα αγξνηεκαρίσλ, δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε λέσλ,
εθφζνλ ε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηθηαζηεξίσλ θαιχπηεη θαη ηελ ηξέρνπζα
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
5. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, πνπ ν γεσξγφο επηζπκεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε ζηα ζηνηρεία ηεο εληαίαο αίηεζεο πνπ ππέβαιε ην 2009, πξνζθνκίδεη
ππνρξεσηηθά, ηα αθφινπζα ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε:
i.

ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, αληίγξαθν ηνπ
αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα λέα ζηνηρεία (π.ρ.
θσηνηππία ηαπηφηεηαο, βηβιηαξίνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ.)

ii.

ε πεξίπησζε θαιιηέξγεηαο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ
ζπφξνπ ή αιιαγήο ρξήζεο θαιιηέξγεηαο ζε αγξνηεκάρην ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο (π.ρ.
πξσηφηππα ηηκνιφγηα, επίζεκεο εηηθέηεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ζπφξνπ)

iii. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηα δεινχκελα αγξνηεκάρηα

ηα αληίζηνηρα θαηά πεξίπησζε παξαζηαηηθά θαηνρήο (π.ρ. Φσηνηππία Δ9,
ελνηθηαζηήξηα θιπ).
iv. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κε απνζπλδεδεκέλσλ θαζεζηψησλ είηε κέηξσλ ζηήξημεο,

γηα ηα νπνία απαηηνχληαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αληίηππα
ησλ εγγξάθσλ απηψλ (π.ρ. ζπκβάζεηο)
6. Γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
Ο 2009 θαη ησλ κεηξψσλ - θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνεθηχπσζεο
αίηεζεο - πξαγκαηνπνηείηαη εμ’ αξρήο ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν γεσξγφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά:
i.

Φσηνηππία θαη ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.

ii.

Φσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπο Σξάπεδαο, κε ηνλ αξηζκφ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ.

iii. Φσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ εθνξίαο ή δήισζεο ή άιινπ θνξνινγηθνχ εγγξάθνπ

φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ηνπ δηθαηνχρνπ γεσξγνχ.
iv. Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ΟΓΑ ηνπ δηθαηνχρνπ γεσξγνχ
v.

Απνδεηθηηθά ρξήζεο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζθιεξνχ ζίηνπ θαη βακβαθηνχ
(θαξηέιεο θαη/ ή ζρεηηθά πξσηφηππα ηηκνιφγηα).

vi. Παξαζηαηηθά λνκήο ελνηθηαδφκελσλ θηεκαηνινγηθψλ ηεκαρίσλ. Ζ αλαγξαθή

ηνπ ΑΦΜ ηδηνθηήηε θαη ελνηθηαζηή είλαη απαξαίηεηε.
vii. Παξαζηαηηθά αγνξάο ιηπαζκάησλ.
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viii. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο ρξεζηκνπνηεί θνπξηά θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη

δπλαηφηεηα έθδνζεο ηηκνινγίσλ, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηε νπνία
αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πνζφηεηα θνπξηάο θαη ε πξνέιεπζε απηήο.
ix. Αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο.
x.

Πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα, θαηά πεξίπησζε, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε πξφζζεηεο
ελίζρπζεο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ εηδηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα
ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδηαο ειηάο.

xi. πκβάζεηο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά, φπνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ θαιιηέξγεηα

βάκβαθνο, δαραξφηεπηισλ θαη ηνκάηαο κεηαπνίεζεο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ.
7. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ θνξέσλ ζπκπιήξσζεο, ρνξεγνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ
δειψζεσλ Ο 2009 θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ.
Δπίζεο δηαηίζεηαη ην λέν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
εθαξκνγή ςεθηνπνίεζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ - φπσο πξναλαθέξζεθε - θαη ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:


Πξφζθαηνπο Οξζνθσηνράξηεο κε κέγεζνο pixel 1 κέηξν, νη νπνίνη έρνπλ παξαρζεί
απφ Γνξπθνξηθέο εηθφλεο.



Πξφζθαηνπο Οξζνθσηνράξηεο κε κέγεζνο pixel 1 κέηξν, νη νπνίνη παξήρζεζαλ ζην
πιαίζην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ.



Πνιχγσλα ησλ αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο (ελφηεηεο) ηα νπνία αθνινπζνχλ θπξίσο
θπζηθά φξηα ή άιινπ ηχπνπ κφληκα φξηα. Σα αγξνηεκάρηα αλαθνξάο, ηα νπνία
ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηνπο λένπο Οξζνθσηνράξηεο, πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε
φηη αθνξά ηε ρξήζε γεο, ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα
επηιέμηκα εκβαδά. Με επηιέμηκα ηκήκαηα γεο ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο γεσξγηθψλ
εθηάζεσλ έρνπλ εμαηξεζεί, είηε κε ηε κνξθή ππνπνιπγψλσλ (sub-ilots) γηα εθηάζεηο
κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο ζηξέκκαηνο (>1 ζηξ.) είηε κε ηε κνξθή αιθαξηζκεηηθνχ
ζηνηρείνπ (εκβαδφλ ρσξίο γεσκεηξηθή έθθξαζε) γηα εθηάζεηο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο
ζηξέκκαηνο (<1 ζηξ.).

Άιινπ είδνπο ππφβαζξα, φπσο ράξηεο αλαδαζκψλ, εξγαζίεο Σνπνγξαθηθήο,
αεξνθσηνγξαθίεο, ράξηεο Γ.Τ.., ρξεζηκνπνηνχληαη κόλν ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ γίλεη
αλαδαζκνί μεηά ηελ παξαγσγή ησλ νξζνθσηνραξηψλ, ή ζηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο δεν
ππάξρνπλ νξζνθσηνράξηεο θαη κεηά ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Διέγρσλ & Οξγάλσζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
8. Ζ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή δίλεηαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
εληαίαο αίηεζεο. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ αμηφπηζηνπ πζηήκαηνο
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (GIS), ζηε βάζε ηνπ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο
ΔΓΑ’ 87, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φια ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζπλδένληαη
κε ηελ εληαία αίηεζε θαη ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ
αγξνηεκαρίσλ ή ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ
απαξαίηεησλ ειέγρσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.
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O θνξέαο ζπκπιήξσζεο θαη θαη’ επέθηαζε ν παξαγσγφο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο νχησο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ςεθηνπνίεζε ησλ αγξνηεκαρίσλ σο ζέζε, σο έθηαζε θαη σο
επηιεμηκφηεηα. Ο παξαγσγφο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
αγξνηεκαρίσλ ηνπ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ιαζψλ κεηά ηε ιήμε ησλ
αηηήζεσλ.
9. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη ςεθηνπνίεζε
ησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπ γεσξγνχ, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο δηαβηβάδνληαη καδί κε ηα
αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Ζ δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο πεξηγξάθεηαη ζην έληππν «ΟΓΖΓΗΔ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ
ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ 2009» ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Διέγρσλ θαη
Οξγάλσζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αγξνηεκαρίνπ ζηελ αίηεζε
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζε ζρέζε κε ην εκβαδφλ ηεο δήισζεο ηνπ παξαγσγνχ. ε
πεξίπησζε φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εκβαδνχ ςεθηνπνίεζεο θαη ηνπ εκβαδνχ
δήισζεο ππεξβαίλεη ηελ αλνρή ηνπ αγξνηεκαρίνπ ε νπνία νξίδεηαη ζε 1,5κ * Πεξίκεηξν),
εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Σν πξφγξακκα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ
αγξνηεκαρίνπ κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ιάζνπο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ην
ςεθηνπνηεκέλν ηεκάρην ππεξβαίλεη ην δεισκέλν πέξαλ ησλ νξίσλ αλνρήο. ε θάζε
πεξίπησζε, απαηηείηαη δηφξζσζε ησλ νξίσλ ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αγξνηεκαρίνπ φηαλ :
i. H ςεθηνπνηεκέλε έθηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεισζείζα πέξαλ ησλ νξίσλ
αλνρήο.
ii. H ςεθηνπνηεκέλε έθηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δεισζείζα, εληφο ησλ νξίσλ
αλνρήο αιιά παξνπζηάδεηαη ππέξβαζε ηνπ επηιέμηκνπ εκβαδνχ ηνπ αγξνηεκαρίνπ
αλαθνξάο (ελφηεηαο).
Καηά ηελ ςεθηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο ηεο ςεθηνπνηεκέλεο
έθηαζεο θαη εάλ ην αγξνηεκάρην ή ηκήκα απηνχ εκπίπηεη ζε κε επηιέμηκε ελφηεηα
εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, εάλ ν παξαγσγφο επηκέλεη
γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο έθηαζεο θαη αηηείηαη ελίζρπζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, ην
πξφγξακκα επηηξέπεη ηελ ςεθηνπνίεζε θαη απνζεθεχεη ην αγξνηεκάρην κε ηνλ αληίζηνηρν
θσδηθφ ιάζνπο. Οη εθηάζεηο απηέο ζα γίλνληαη αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηνλ θνξέα
ζπληήξεζεο ηνπ ππνβάζξνπ, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο ηνπ γεσξγνχ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί ε κε επηιεμηκφηεηα ηεο έθηαζεο ν παξαγσγφο ζα ππνζηεί ηηο
αλάινγεο θπξψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν παξαγσγφο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο
επηπηψζεηο.
Ο εγθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ηνπηθφ ζχζηεκα έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
ππάξρνπλ επηθαιχςεηο πεξηνρψλ (θνηλέο ελφηεηεο).
Δθφζνλ ν παξαγσγφο θαηέρεη αγξνηεκάρηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα φξηα κφλν κίαο ΔΑ,
ε θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ ΔΑ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα
αγξνηεκάρηα (θχξηα ΔΑ). Ζ θχξηα ΔΑ θαηαρσξεί φια ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο
αίηεζεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ςεθηνπνηεί ηα αγξνηεκάρηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο. Ο
παξαγσγφο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ χπαξμε αγξνηεκαρίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε άιιεο ΔΑ
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ελψ παξάιιεια ε θχξηα ΔΑ ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη κία ζήκαλζε (flag) κε ηελ νπνία
θαίλεηαη φηη ε αίηεζε είλαη ζε αλακνλή γηα ςεθηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ αγξνηεκαρίσλ
απφ ηηο αληίζηνηρεο ΔΑ. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αγξνηεκάρηα, ν παξαγσγφο απεπζχλεηαη
ζηελ ΔΑ ηελ αληίζηνηρεο πεξηνρήο επζχλεο, ε νπνία ςεθηνπνηεί ηα αγξνηεκάρηα θαη
δεκηνπξγεί κία «ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε». Ζ θχξηα αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
πιήξσο απφ ηελ θχξηα ΔΑ, κε ηα αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ, ελψ
ε ζχλδεζε ησλ αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ςεθηνπνηεκέλσλ
αγξνηεκαρίσλ ζα γίλεηαη ζην θεληξηθφ ζχζηεκα.
ε πεξίπησζε πνπ κία πεξηνρή δελ θαιχπηεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ ραξηνγξαθηθνχ
ππνβάζξνπ, ζα απνζηέιιεηαη αίηεκα πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αγξνηεκαρίνπ. ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δελ επηηξέπεηαη ε ςεθηνπνίεζε αγξνηεκαρίσλ. Δπηηξέπεηαη ε
ςεθηνπνίεζε ζην πξφρεηξν επίπεδν πιεξνθνξίαο ησλ αγξνηεκαρίσλ, έσο φηνπ απνζηαιεί
ην ππφβαζξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
εκεηψλνπκε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θσδηθνχ
αγξνηεκαρίνπ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάδεη ν
«θάηνρνο», ν θσδηθφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πξέπεη λα παξακέλεη ν ίδηνο.
Πξέπεη λα ηνληζηεί ζηνπο γεσξγνχο, φηη εθφζνλ δελ ζπκπιεξσζνχλ θαη ςεθηνπνηεζνχλ
ηα ραξηνγξαθηθά ζηνηρεία δελ ρνξεγείηαη θακία ελίζρπζε ζηα αληίζηνηρα αγξνηεκάρηα.
10. Ζ αίηεζε, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη πξσηνθφιιεζή ηεο, εθηππψλεηαη ζε 3
αληίηππα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ην γεσξγφ, απφ ηα νπνία έλα παξαιακβάλεη θαη ηεξεί ν
γεσξγφο, έλα δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ
ζπλνδεπφκελν απφ ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά πνπ ππέβαιιε ν γεσξγφο θαη έλα ηεξείηαη
ζηελ αξκφδηα ΔΑ.
11. Οη δηθαηνχρνη ησλ κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο:


2.1.1. ¨Δληζρχζεηο γηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ πεξηνρψλ¨
(θ.π.δ. 0101),



2.1.2. ¨Δληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο ησλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ¨ (θ.π.δ. 0101),



2.2.1. ¨Πξψηε Γάζσζε Γεσξγηθψλ Γαηψλ¨ (θ.π.δ. 0301)θαη



2.1.4. ¨Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο Δληζρχζεηο¨ (θ.π.δ. 0201 έσο 0217)

ηνπ Παξαξηήκαηνο 17 ηεο παξνχζαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Δληαίαο
Δλίζρπζεο έηνπο 2010 ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη Αίηεζε Πιεξσκήο, βάζεη
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο.
εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ζπκβαηφηεηαο θαζεζηψησλ, ηα αγξνηεκάρηα πνπ είλαη εληαγκέλα
ζηα κέηξα:


2.2.1. ¨Πξψηε Γάζσζε Γεσξγηθψλ Γαηψλ¨ (θ.π.δ. 0301)θαζψο θαη



2.1.4. ¨Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο Δληζρχζεηο¨ - Γξάζε 3.6. ¨Μαθξνρξφληα Παχζε
Καιιηέξγεηαο Γεσξγηθψλ Γαηψλ¨ (θ.π.δ. 0203)
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δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ άιιν θσδηθφ παξάιιειεο δξάζεο εθηφο ησλ κέηξσλ 2.1.1. θαη
2.1.2. εθφζνλ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρεο πεξηνρέο (νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο), δηφηη ηα
αγξνηεκάρηα απηά είλαη επηιέμηκα γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα αιιά δελ ιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο.

3.3

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ – ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΤΠΟΒΟΛΖ

1. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο είλαη ε 15ε
Μαΐνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
Γηα ην ηξέρνλ έηνο (2010), ε πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη ηελ 17ε Μαΐνπ, εκέξα
Γεπηέξα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, φηαλ ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελίζρπζεο ή
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ζπκβάζεσλ ή δειψζεσλ ή ηεο πξνζεζκίαο γηα ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο εληαίαο αίηεζεο βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (3) ζπκπίπηεη κε
αξγία, άββαην ή Κπξηαθή, ηφηε ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε επφκελε
εξγάζηκε εκέξα.
2. Δθηφο πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, ε ππνβνιή αίηεζεο
ελίζρπζεο, κεηά ηηο 17 Μαΐνπ, νδεγεί ζε κείσζε θαηά 1% αλά εξγάζηκε εκέξα ησλ
πνζψλ πνπ ν θάηνρνο εθκεηάιιεπζεο ζα είρε δηθαίσκα λα ιάβεη σο ελίζρπζε, εάλ ε
αίηεζε είρε ππνβιεζεί εκπξφζεζκα.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεγαιχηεξεο ησλ 25 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (δειαδή
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηά ηηο 11 Ηνπλίνπ), ε αίηεζε ζεσξείηαη απαξάδεθηε.
3. Ζ κείσζε ηνπ 1% εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ηα έγγξαθα, νη ζπκβάζεηο ή νη δειψζεηο
πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζπληζηνχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
επηιεμηκφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε θαη δελ ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε κείσζε επηβάιιεηαη επί ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ γηα ηε ζρεηηθή
ελίζρπζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη σο άλσ πνηλέο δελ επηθέξνπλ θακία κείσζε ζηα δηθαηώκαηα
ηεο εληαίαο ελίζρπζεο πνπ θαηέρεη ν γεσξγόο.

3.4

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο εληαίαο αίηεζεο, κπνξνχλ λα
πξνζηεζνχλ ζηελ εληαία αίηεζε κεκνλσκέλα αγξνηεκάρηα ή κεκνλσκέλα δηθαηψκαηα
ελίζρπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα
θαζεζηψηα ελίζρπζεο.
Με ηνπο ίδηνπο φξνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ή ην
θαζεζηψο ελίζρπζεο γηα κεκνλσκέλα αγξνηεκάρηα ή ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα
ελίζρπζεο πνπ έρνπλ ήδε δεισζεί ζηελ εληαία αίηεζε.
Δάλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην έρνπλ
επίπησζε ζηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ή ζπκβάζεηο πνπ πξέπεη ελδερνκέλσο λα
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ππνβιεζνχλ, επηηξέπνληαη επίζεο νη ζπλαθείο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή
ζπκβάζεηο.
2. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέξρνληαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ εγγξάθσο θαη είλαη παξαδεθηέο κφλν έσο
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο εληαίαο αίηεζεο, ε νπνία νξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 3.3 ζηνηρείν 2 δεχηεξν εδάθην, ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ (11 Ηνπλίνπ ηνπ
ηξέρνληνο εκεξνινγηαθνχ έηνπο). Σξνπνπνηήζεηο ηεο εληαίαο αίηεζεο κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο.
3. Δάλ νη αξκφδηνη θνξείο έρνπλ ήδε ελεκεξψζεη ηνλ γεσξγφ γηα παξαηππίεο ζηελ
εληαία αίηεζε ή εάλ έρνπλ εηδνπνηήζεη ηνλ γεσξγφ γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ επηηφπην έιεγρν θαη ν ελ ιφγσ επηηφπηνο έιεγρνο απνθαιχςεη
παξαηππίεο, δελ επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζεο
παξαγξάθνπ, γηα ηα αγξνηεκάρηα πνπ αθνξνχλ νη παξαηππίεο.
4. Ζ ππνβνιή ηξνπνπνίεζεο ηεο εληαίαο αίηεζεο κεηά ηελ 31ε Μαΐνπ (θαη κέρξη 11
Ηνπλίνπ), ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη νδεγεί ζε κείσζε θαηά 1% αλά εξγάζηκε εκέξα,
ησλ πνζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ αγξνηεκαρίσλ.
5. Οη γεσξγνί πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ζηνηρεία ησλ
αηηήζεψλ ηνπο θαηά ηα παξαπάλσ, ππνβάιινπλ, εγγξάθσο, ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ αξκφδηα
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (απεπζείαο είηε κέζσ ΔΑ), ζπλνδεπφκελν κε
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο. Οη ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηνπ
αηηήκαηνο θαη θαηά ην κέξνο πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ 1, 2 θαη 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζην ζηνηρείν 6 ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 3.5 θαη πξνβαίλνπλ ζηελ
θαηαρψξεζε ζρεηηθήο «Γηνηθεηηθήο πξάμεο», ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
θνηλνπνηεκέλν «Δγρεηξίδην Γηαδηθαζίαο Διέγρνπ ησλ Σξνπνπνηήζεσλ ηεο Αίηεζεο
Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη πζηήκαηνο Καηαρώξεζεο Γηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ».

ΓΗΟΡΘΧΔΗ ΠΡΟΦΑΝΧΝ ΦΑΛΜΑΣΧΝ

3.5

Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ απηήο,
επηηξέπεηαη ε δηφξζσζε ηεο εληαίαο αίηεζεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο, εάλ πξφθεηηαη γηα
πξνθαλή ζθάικαηα ζηνηρείσλ, ή γηα εζθαικέλν εληνπηζκφ ησλ αγξνηεκαρίσλ θαηά ηε
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ επηηφπηνπο ειέγρνπο.
Ζ δηφξζσζε ηέηνησλ ζθαικάησλ είλαη δπλαηή γηα αθνχζηα ιάζε πνπ δελ ππνθξχπηνπλ
δφιν. Οη θαηεγνξίεο ηέηνησλ ιαζψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο πξνθαλή
ζθάικαηα είλαη νη εμήο :
1. Λάζε αβιεςίαο ή απξνζεμίαο, πνπ αθνξνχλ:


Πεδία πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ή πνπ πεξηιακβάλνπλ ειιηπείο πιεξνθνξίεο.
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Λάζε θσδηθψλ δήκσλ - θνηλνηήησλ, λνκνχ ή ιάζνο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ,
ΑΦΜ γεσξγνχ θ.ιπ.

2. Λάζε εθ παξαδξνκήο, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηα πιαίζηα ελφο πην επηζηάκελνπ ειέγρνπ
(νπηηθνχ - ρεηξφγξαθνπ ή κεραλνγξαθηθνχ) θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζχγθξηζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηελ αίηεζε ή ζηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά, φπσο:


Λάζε ινγηζηηθά (π.ρ. πξφζζεζεο).



Αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ δεινχκελσλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. έλα αγξνηεκάρην
πνπ δειψλεηαη δχν θνξέο απφ ηνλ ίδην γεσξγφ).



Αγξνηεκάρηα πνπ δειψλνληαη γηα δχν ρξήζεηο,
ζπγθαιιηέξγεηαο (π.ρ. ζθιεξφ ζηηάξη / αξαβφζηην).



Αγξνηεκάρηα πνπ δειψλνληαη σο δχν δηαθνξεηηθά (κε δηαθνξεηηθφ Α/Α) κε δχν
ρξήζεηο ιφγσ πεξηπηψζεσλ ζπγθαιιηέξγεηαο.

εθηφο

πεξηπηψζεσλ

3. Λάζε πνπ αθνξνχλ αξηζκνχο ραξηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ αγξνηεκαρίσλ θαη
δηαπηζηψλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ φπσο :


Αληηζηξνθή ςεθίσλ - αλαξηζκεηηζκφο (π.ρ. αγξνηεκάρην 169 αληί 196).



Λάζε ζηελ αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηεο εξγαζίαο Αλαδαζκνχ, Γηαλνκήο θ.ιπ.
(π.ρ. Α.89, αληί Γ.89) πνπ έρεη γίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε Κνηλφηεηα.



Αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηπιαλνχ αγξνηεκαρίνπ ιφγσ ιάζνπο αλάγλσζεο ηνπ
ράξηε.

Σα ιάζε απηά κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ θαη κεηά απφ επηηφπην έιεγρν, αλ απαηηεζεί.
4. Λάζε πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε αγξνηεκαρίνπ, πνπ γίλνληαη
κε αλαθνξά ζην ραξηνγξαθηθφ θσδηθφ απηνχ θαη ζηελ επίζεκε έθηαζή ηνπ. Αζπκθσλία
θσδηθνχ θαη επίζεκεο έθηαζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνθαλέο ιάζνο, εθφζνλ ζηε βάζε
ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ απνδεηθλχεηαη φηη ην αγξνηεκάρην πθίζηαηαη θαη έρεη ην
ίδην ζρήκα. ηελ πεξίπησζε απηή ν θσδηθφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ κπνξεί λα δηνξζσζεί.
Ζ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηαπηνπνίεζεο κπνξεί λα γίλεη, εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί κε
ηε βνήζεηα θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ φηη ην αγξνηεκάρην πθίζηαηαη.
Ζ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ εληνπηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνπο
επηηφπηνπο ειέγρνπο δηαπηζηψλεηαη φηη ην αγξνηεκάρην δε δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην
ζρήκα, ηελ έθηαζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη έρεη εζθαικέλα ππνδεηρζεί εληφο ηεο ίδηαο
ελφηεηαο ή φκνξσλ ελνηήησλ.
Γεληθά, ιάζε πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηχπν θαιιηέξγεηαο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο
«πξνθαλή». Χζηφζν κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελίζρπζε, θαη’ εμαίξεζε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
είλαη ζαθέο φηη ν γεσξγφο έθαλε ιάζνο ζηε δήισζε, θαηαρσξψληαο π.ρ. θσδηθφ νκάδαο
θαιιηέξγεηαο 15 αληί ηνπ ζσζηνχ 30, πξνθεηκέλνπ γηα αίηεκα ρνξήγεζεο ζηξεκκαηηθήο
ελίζρπζεο γηα παξαδνζηαθνχο ειαηψλεο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ πνπ πιεξνχλ
ηελ πξνυπφζεζε ηεο ππθλφηεηαο θχηεπζεο, είηε αληαιιάζζνληαο ηε ζέζε δχν
αγξνηεκαρίσλ (π.ρ. θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζίηνπ δειψζεθε σο δαραξφηεπηια θαη
δαραξφηεπηια δειψζεθε σο ζθιεξφο ζίηνο) θαη ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:


ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε δήισζε ζα πξέπεη λα κελ
είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία.
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νη ειεγθηέο έρνπλ πεηζζεί φηη ν αηηψλ δελ έθαλε ιάζνο δήισζε πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγεη ηνλ έιεγρν.

Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ιάζε ζρεηηθά κε ηελ
άξδεπζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ.
Αλ ν παξαγσγφο θάλεη ην ίδην ή παξφκνην ιάζνο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «πξνθαλέο» ιάζνο θαη εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε θχξσζε.
5. Γεληθά, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξνθχςεη ε αλάγθε
δηφξζσζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αθξηβψο ε αηηία (λα έρεη εμεηαζηεί θαη απνξξηθζεί ε
πεξίπησζε δφινπ) θαη, εθφζνλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (ΔΑ, γεσξγνί), ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα
ζρεηηθά έγγξαθα.
6. Οη ηξνπνπνηήζεηο (δηνξζψζεηο θαη/ ή ζπκπιεξψζεηο) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξνχζα θαη ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη λα
ζεκεηψλνληαη κε κπιε ζηπιφ δηαξθείαο επί ηεο ππνγεγξακκέλεο απφ ην γεσξγφ αίηεζεο,
ή ζε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ είηε ζε ππνγεγξακκέλν απφ ην
γεσξγφ έγγξαθν. ηελ πξψηε πεξίπησζε παξαπιεχξσο θάζε ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή αηηία, θαηά ηα παξαπάλσ, θαη ε εκεξνκελία πνπ έγηλε απηή, θαη
λα ηίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ αηηνχληνο γεσξγνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξίζηαηαη απηφο.
Οη δηνξζψζεηο γίλνληαη δηα δηαγξαθήο, κε κία γξακκή, ηνπ πξνο δηφξζσζε ζηνηρείνπ θαη
εγγξαθήο άλσζελ ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζσζηνχ ζηνηρείνπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε
δηνξζσηηθνχ (blanco). Νέα αγξνηεκάρηα εγγξάθνληαη ζε ζρεηηθά θελά πξνεθηππσκέλα
έληππα.
Γηνξζψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ δείγκαηνο
επηηφπησλ ειέγρσλ, γίλνληαη φπσο πξνεγνπκέλσο, επί πξνεθηππσκέλνπ εληχπνπ αίηεζεο,
ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζην θπζηθφ θάθειν ηεο εληαίαο αίηεζεο ηνπ γεσξγνχ.
7. Οη γεσξγνί πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, επηζπκνχλ λα κεηαβάινπλ ζηνηρεία ησλ
αηηήζεψλ ηνπο, ζηα πιαίζηα δηφξζσζεο πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ππνβάιινπλ ζρεηηθφ
αίηεκα ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (απεπζείαο είηε κέζσ
ΔΑ), ζπλνδεπφκελν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο. Οη ειεγθηέο
πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηνπ αηηήκαηνο θαη εθφζνλ απηφ εκπίπηεη ζηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο, θαηαρσξνχλ ηηο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα, κέζσ «Γηνηθεηηθήο πξάμεο»,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην θνηλνπνηεκέλν «Δγρεηξίδην Γηαδηθαζίαο Διέγρνπ ησλ
Σξνπνπνηήζεσλ ηεο Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη πζηήκαηνο Καηαρώξεζεο
Γηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ».

3.6

ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ

1. Μηα αίηεζε ελίζρπζεο κπνξεί λα αλαθιεζεί εγγξάθσο, ζην ζχλνιφ ηεο ή ελ κέξεη,
αλά πάζα ζηηγκή.
2. Δάλ ν γεσξγφο έρεη ήδε ελεκεξσζεί γηα πθηζηάκελεο παξαηππίεο ζηελ αίηεζε
ελίζρπζεο, ή έρεη εηδνπνηεζεί γηα επηθείκελε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ν ελ ιφγσ
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επηηφπηνο έιεγρνο απνθαιχςεη παξαηππίεο, δελ επηηξέπνληαη αλαθιήζεηο γηα ηα ηκήκαηα
ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ.
3. Οη αλαθιήζεηο θαηά ηα παξαπάλσ, επαλαθέξνπλ ηνλ αηηνχληα ζηε ζέζε πνπ
βξηζθφηαλ πξηλ ππνβάιεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ελίζρπζεο ή ηκήκα ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.

3.7

ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

1. Καηά ην ηξέρνλ έηνο είλαη δπλαηφλ γεσξγνί λα ππνβάιινπλ αίηεζε εληαίαο
ελίζρπζεο, δειψλνληαο επηιέμηκεο εθηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ ελφο εθηαξίνπ, επηπιένλ ησλ
απαηηνχκελσλ γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνπλ, αηηνχκελνη
ηαπηνρξφλσο θαηαλνκή δηθαησκάησλ απφ ην εζληθφ απφζεκα, ζπκπιεξψλνληαο ην
αληίζηνηρν πεδίν.
2. Απφ ην ηξέρνλ έηνο θαη κεηά είλαη δπλαηφλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε
εληαίαο ελίζρπζεο νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχζαλ ζθιεξφ ζηηάξη πνηνηηθφ,
πξσηετλνχρνπο ζπφξνπο, ξχδη, θαξπνχο κε θέιπθνο, ζπφξνπο ζπνξάο θαη εζπεξηδνεηδή,
γηα ηνπο νπνίνπο ππνινγίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δηθαησκάησλ θαη δηθαηψκαηα
εληαίαο ελίζρπζεο, κε βάζε ηα πνζά ησλ εληζρχζεσλ πνπ είραλ ιάβεη, δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 & 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο πεξηφδνπ, φπσο απηή έρεη νξηζζεί απφ ην ΤΑΑΣ.
3. Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα δεηεί απεπζείαο απφ ηελ πεγή, ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1122/09.
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4

ΓΖΛΟΤΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ - ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ

4.1

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΗ ΔΚΣΑΔΗ

1. Σν ειάρηζην κέγεζνο ησλ αγξνηεκαρίσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε
ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο θαη ησλ ινηπψλ κε
απνζπλδεδεκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Α θαζψο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
κέηξνπ εηδηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ζθιεξνχ ζίηνπ ηνπ ζηνηρείνπ Β, ηεο παξαγξάθνπ
2.1 ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ ειαηνηεκαρίσλ, θαζνξίδεηαη ζηα 0,05 εθηάξηα.
2. Σν ειάρηζην κέγεζνο ησλ ειαηνηεκαρίσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε
ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο ηνπ ζηνηρείνπ Α θαη ηνπ
κέηξνπ εηδηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ ηνπ ζηνηρείνπ
Β, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο, θαζνξίδεηαη ζηα 0,03 εθηάξηα.
3. Σν ειάρηζην κέγεζνο ησλ ειαηνηεκαρίσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε
ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ κέηξνπ ζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ειαηψλσλ ζηηο
παξαδνζηαθέο δψλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαζνξίδεηαη
ζηα 0,01 εθηάξηα.e mail 03.12.09)
4. Ζ άκεζε ελίζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο γηα ηελ ηνκάηα
κεηαπνίεζεο, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Α ζεκείν 4 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ,
ρνξεγείηαη κφλν γηα ηηο εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ελίζρπζεο πνπ
αθνξά ηνπιάρηζηνλ 0,1 εθηάξηα.

4.2

ΓΖΛΟΤΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ - ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ

1. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν 18, αγξνηεκάρην απνηειεί κηα

ζπλερήο έθηαζε γεο, ε νπνία δειώλεηαη από έλα γεωξγό θαη ε νπνία θαιύπηεη κηα θαη κόλε
νκάδα θαιιηεξγεηώλ, αλεμάξηεηα αλ ε έθηαζε απηή απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
ζπλερή θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα ή ηκήκαηα απηψλ. Δληνχηνηο, φηαλ ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ απαηηείηαη ρσξηζηή δήισζε ηεο ρξήζεο κηαο έθηαζεο ε νπνία
απνηειεί κέξνο κηαο νκάδαο θαιιηεξγεηψλ, ε εηδηθή απηή ρξήζε πεξηνξίδεη πεξαηηέξσ,
εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ην αγξνηεκάρην.
2. Όηαλ εθηάζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, εθηείλνληαη ζε δχν ή

πεξηζζφηεξεο ηνπνγξαθηθέο ελφηεηεο, ηα ηκήκαηα απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θάζε
ελφηεηα, ζεσξνχληαη θαη δειψλνληαη σο μερσξηζηά αγξνηεκάρηα.
3. Όηαλ εθηάζεηο εμ αδηαηξέηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ, νη αξκφδηεο αξρέο

πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά ηδαληθά κεξίδηα θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
γεσξγψλ, αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ή αλάινγα κε ην δηθαίσκα
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ.
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ε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ, ζην πεδίν ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο κε
ιεθηηθφ [πληδηφθηεην/πγθαηερφκελν αγξνηεκάρην;], ζπκπιεξψλεηαη [ΝΑΗ] θαη ζην
πεδίν κε ιεθηηθφ [Πνζνζηφ%;] ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λφκηκεο θαηνρήο γηα θάζε
αηηνχληα. Σνλίδεηαη φηη, εθφζνλ ν γεσξγφο, αλεμαξηήησο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο,
έρεη ζηε λφκηκε θαηνρή ηνπ ην 100% ηνπ αγξνηεκαρίνπ, δε γίλεηαη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ
πεδίσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζην πεδίν κε ιεθηηθφ [Ηδ./Μηθη/Δλ.]
ζπκπιεξψλεηαη ε επηινγή:


Ηδηφθηεην (Η), εθφζνλ ε λφκηκα θαηερφκελε έθηαζε, βάζεη ηνπ δεινχκελνπ
πνζνζηνχ θαηνρήο, είλαη εμ νινθιήξνπ ηδηφθηεηε,



Δλνηθηαδφκελν (Δ), εθφζνλ ε λφκηκα θαηερφκελε έθηαζε, βάζεη ηνπ δεινχκελνπ
πνζνζηνχ θαηνρήο, είλαη εμ νινθιήξνπ κε ηδηφθηεηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
γεσξγφο θαηαζέηεη ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ θαηνρήο (ελνηθηαζηήξην, ρξεζηδάλεην
θ.ιπ.), θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ή



Μηθηφ (Μ), εθφζνλ ε λφκηκα θαηερφκελε έθηαζε, βάζεη ηνπ δεινχκελνπ
πνζνζηνχ θαηνρήο, είλαη ελ κέξεη ηδηφθηεηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν γεσξγφο
θαηαζέηεη ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ θαηνρήο γηα ηε κε ηδηφθηεηε έθηαζε
(ελνηθηαζηήξην, ρξεζηδάλεην θ.ιπ.), θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

4. Οη δεινχκελεο εθηάζεηο θαζνξίδνληαη σο εμήο:

– Οιηθή έθηαζε αγξνηεκαρίνπ, είλαη ε έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκα
ησλ νξίσλ ηνπ κε ηα φκνξα αγξνηεκάρηα (ζπλνιηθφ εκβαδφλ απηνχ).
– Δπηιέμηκε έθηαζε αγξνηεκαρίνπ, γηα φια ηα θαζεζηψηα ζηξεκκαηηθήο
ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο, εθηφο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο, είλαη ε πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε απηνχ.
– Δπηιέμηκε έθηαζε αγξνηεκαρίνπ, γηα ην θαζεζηψο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο, είλαη
ε έθηαζε ησλ επηιέμηκσλ εθηαξίσλ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.3
ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο.
– Δπηιέμηκε έθηαζε ειαηνηεκαρίνπ, γηα ην κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο γηα βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ηεο επηηξαπέδηα ειηάο ή γηα ην εηδηθφ κέηξν
ζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ειαηψλσλ ζηηο παξαδνζηαθέο δψλεο θαιιηέξγεηαο
ηεο ειηάο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, είλαη ε νιηθή έθηαζε απηνχ, κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ κε επηιέμηκσλ, ελδερνκέλσο, εθηάζεσλ ηνπ ζηνηρείνπ 6 ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
– Δπηιέμηκε έθηαζε βνζθόηνπνπ, είλαη ε νιηθή έθηαζε απηνχ, κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ κε επηιέμηκσλ, ελδερνκέλσο, εθηάζεσλ ηνπ ζηνηρείνπ 6 ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ (βιέπε θαη παξάγξαθν 10.2.6/Α/ΗΗ/4 ηεο παξνχζαο).
5. ε φζεο πεξηπηψζεηο κέζα ζηα αγξνηεκάρηα ππάξρνπλ κεκνλσκέλα δέληξα, ε έθηαζε

πνπ θαιχπηνπλ απηά είλαη κε επηιέμηκε γηα ηα εηδηθά θαζεζηψηα θαη πξέπεη λα
αθαηξείηαη απφ ηελ επηιέμηκε έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ. Ζ έθηαζε κεκνλσκέλσλ
δέληξσλ, επίζεο, πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαιιηέξγεηα ζπκβαηή γηα ελεξγνπνίεζε
δηθαησκάησλ, πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηα επηιέμηκα εθηάξηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ. Ζ
αθαηξνχκελε έθηαζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ έθηαζε πνπ θαιχπηεη ε
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θψκε ησλ δέληξσλ. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ
θηίζκαηα (απνζήθεο, ππόζηεγα θιπ), ζσξνί απφ πέηξεο, δξφκνη, ζακλψδεηο εθηάζεηο,
αθαιιηέξγεηα ηκήκαηα ή ηκήκαηα ζηα νπνία δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη δένπζεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θπηά δελ έρνπλ αλαπηπρζεί θαλνληθά
θ.ιπ.
Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο, πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηελ
έθηαζή ηνπο ηα βξαρψδε εδάθε, νη επηθάλεηεο κε απφηνκεο θιίζεηο ζηηο νπνίεο δελ
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ηα εθηξεθφκελα βννεηδή θαη νη ιίκλεο ή ηα έιε πνπ πηζαλφλ
λα ππάξρνπλ. Οη δαζσκέλεο εθηάζεηο, ηέινο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εθηάζεηο
δσνηξνθψλ.

4.3

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΔΝΑ ΑΦΑΗΡΔΘΔΗΑ ΔΚΣΑΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο δηαπηζηψλεη δεκηά ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ (κεξηθή ή
νιηθή), ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ
πεξηζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηεο παξνχζαο θαη δελ πξνεθιίζε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ,
νθείιεη ακέζσο λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνπ επηβιεζνχλ θπξψζεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε γίλεηαη εγγξάθσο κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν γεσξγφο, ε νπνία
πξσηνθνιιείηαη.
Με ηελ αίηεζή ηνπ, ν γεσξγφο ππνβάιεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ θαη
ηεθκεξηψλνπλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ηελ πξνθιεζείζα δεκηά (δεισζέληα ζηνηρεία
αγξνηεκαρίνπ θαη θαιιηέξγεηαο, έθηαζε παξακέλνπζαο επηιέμηκεο θαιιηέξγεηαο θαη
θαιιηέξγεηαο πνπ ππέζηε δεκηά, πηζαλέο αηηίεο πξφθιεζεο ηεο δεκηάο θ.ιπ.).
2. Ζ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζε επηηφπην έιεγρν,
θαηά ηνλ νπνίν ειέγρεη ηα δεισζέληα ζηνηρεία ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο,
θαηαγξάθεη ηηο πξαγκαηηθά κεηξεζείζεο εθηάζεηο απηψλ (νιηθή έθηαζε & πεξίκεηξν
αγξνηεκαρίνπ, επηιέμηκε έθηαζε θαιιηέξγεηαο πξηλ απφ ηελ πξφθιεζε ηεο δεκηάο θαη
έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ππέζηε δεκηά) θαη εμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ν
γεσξγφο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνθιεζείζαο δεκηάο. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη
ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν, εθηφο ησλ άιισλ, αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο ην αίηεκα ηνπ γεσξγνχ θξίλεηαη βάζηκν ή κε.
3. Δθφζνλ ην αίηεκα ηνπ γεσξγνχ ζεσξεζεί βάζηκν, ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ
ππέζηε δεκηά, ζεσξείηαη σο "δηθαηνινγεκέλα αθαηξεζείζα έθηαζε" (θσδηθφο ιάζνπο
20123) θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελδερφκελσλ θπξψζεσλ,
αιιά νχηε θαη θαηαβάιιεηαη ελίζρπζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο γη’ απηήλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην
ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν ηεο κεηξεζείζαο επηιέμηκεο έθηαζεο, θαηαρσξείηαη
ε κεηξεζείζα επηιέμηκε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο πξηλ απφ ηελ πξφθιεζε ηεο δεκηάο θαη
ζην πεδίν πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηθαηνινγεκέλα αθαηξεζείζα έθηαζε ηνπ θ.ι. 20123,
θαηαρσξείηαη ε κεηξεζείζα έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ππέζηε δεκηά.
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4.4

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε γε πνπ απνηεινύζε κόληκνπο βνζθόηνπνπο θαηά ηελ
εκεξνκελία πνπ πξνβιεπόηαλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο γηα ην
2003 λα παξακέλεη κόληκνο βνζθόηνπνο.
Ζ ππνρξέσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε εθηάζεηο κφληκσλ βνζθφηνπσλ πνπ πξφθεηηαη λα
αλαδαζσζνχλ, εάλ ε αλαδάζσζε απηή είλαη ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ
εμαίξεζε ησλ θπηεηψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ θαη εηδψλ ηαρείαο αλάπηπμεο πνπ
θαιιηεξγνχληαη βξαρππξφζεζκα.
2. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 262347/2010 (ΦΔΚ 324/Β/2010), ε ηήξεζε ηεο
ππνρξέσζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βνζθνηφπσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 & 4 ηνπ
θαλ. 1122/09 αλαηίζεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Οη γεσξγνί πνπ πξνηίζεληαη λα κεηαηξέςνπλ εθηάζεηο βνζθνηφπσλ ζε αξφζηκεο εθηάζεηο
ή δελδξψλεο ή νπνηαδήπνηε άιιε γεσξγηθή ρξήζε νθείινπλ λα δεηνχλ έγθξηζε απφ ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ.
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5 ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΚΑΣΟΥΖ
Οη γεσξγνί ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ φια ηα αγξνηεκάρηα πνπ αλήθνπλ λφκηκα ζηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ηα θαιιηεξγνχλ ή φρη. ε φηη αθνξά ηελ
πηζηνπνίεζε θαηνρήο ησλ αγξνηεκαρίσλ, νη γεσξγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ
αλάινγα παξαζηαηηθά λφκηκεο θαηνρήο γηα ηα ηδηφθηεηα θαη/ ή ηα κηζζσκέλα
αγξνηεκάρηα ηνπο, θαηά πεξίπησζε.

5.1

ΗΓΗΟΚΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΑ

Γηα ηα ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα νη γεσξγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο / θπξηφηεηαο σο εμήο:
 πκβφιαηα αγνξάο λνκίκσο κεηαγξακκέλα,
 Απνδνρή θιεξνλνκηάο,
 Απνδεηθηηθά δσξεάο αθηλήησλ,
 Κηήζε κε πξνζθχξσζε,
 Με δηθαζηηθή απφθαζε απνλνκή θπξηφηεηαο,
 Κιεξνλνκεηήξην.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζθφκηζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ηίηινπο θπξηφηεηαο, ηφηε απηφο κπνξεί λα
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ9 ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο, απφ ην αληίηππν
πνπ θέξεη ηε ζήκαλζε παξαιαβήο ηνχ ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, ζην νπνίν πξέπεη
λα θαίλεηαη δεισκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ
1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ην παξαπάλσ αληίγξαθν είλαη αθξηβέο θαη φηη
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηφ είλαη αιεζή. Ζ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία,
εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα δεηήζεη γηα έιεγρν θαη ν γεσξγφο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη, ην πξσηφηππν αληίηππν ηνπ Δ9 κε ηε ζήκαλζε
παξαιαβήο ηνπ ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
Δάλ ην Δ9 έρεη θαηαηεζεί ηαρπδξνκηθά, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ
απνδεηθηηθνχ ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα ηα ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκα εθ κέξνπο ησλ γεσξγψλ, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.

5.2

ΜΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΑ

Γηα ηα κε ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα νη γεσξγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξηα) ή
ρξεζηδάλεηα, ηα νπνία πξέπεη:
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 λα αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ ΑΦΜ ηφζν ηνπ ηδηνθηήηε, φζν θαη ηνπ ελνηθηαζηή,
 λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ αγξνηεκαρίσλ (ηνπνζεζία, έθηαζε,
ραξηνγξαθηθφ θσδηθφ φπνπ είλαη δηαζέζηκνο, θιπ) θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο
κίζζσζεο,
 λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ
(αθνξά ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο πνπ δε ζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ. θαη ηα ρξεζηδάλεηα).
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ελλέα (9) έηε,
ππνβάιιεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ
κηζζσηεξίνπ.
Σα κηζζσηήξηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 77 ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΚ 151/Β/1994) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο».
Μηζζσηήξηα πνπ δε ζεσξνχληαη απφ ηε ΓΟΤ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (κίζζσκα
κηθξφηεξν απφ νξηζκέλε αμία θιπ), ζα γίλνληαη δεθηά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξκφδηα
ΓΟΤ βεβαηψλεη φηη δελ ζεσξεί ελνηθηαζηήξηα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο απηνχο ιφγνπο.
Σα παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα κε ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε.
Παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα κε ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία ππεγξάθεζαλ ζε
παξειζφληα ρξφλν, γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ε δηάξθεηα λφκηκεο θαηνρήο πνπ αλαγξάθνπλ
ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο, θαιχπηεη θαη ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν.
ε πεξηπηώζεηο κηθξώλ θελώλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ
ελνηθηαζηεξίσλ γηα ην ίδην αγξνηεκάρην από ηνλ ίδην γεσξγό, ζεσξείηαη όηη ην
ρξνληθό δηάζηεκα ελνηθίαζεο είλαη ζπλερέο.
Αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαηνρήο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηηο εθηάζεηο
βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη γηα ηα ηεκάρηα πνπ δειψλνληαη θαη επηδνηνχληαη απφ ηα
ζπκβαηά θαζεζηψηα.
Τπελζπκίδεηαη φηη φιεο νη εθηάζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εθηάξηα, κε δχν δεθαδηθά
ςεθία.
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ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΔΝΗΥΤΖ

6

1. Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα εθαξκφδεηαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ

θαζεζηψησλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε
δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ ΗΗΗ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηνπ ηίηινπ VΗ, θεθάιαην
1 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ (ηκήκαηα 6, 7 & 8), πνπ εμαηξέζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή
κεξηθψο απφ απηφ.
2. Γηα ηελ έθηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ επηιέμηκσλ εθηαξίσλ βάζεη ηεο νπνίαο

ππνβάιιεηαη αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο, είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιιεηαη θαη αίηεζε γηα
νπνηαδήπνηε άιιε άκεζε ελίζρπζε, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ε νπνία
δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηνλ
θαλνληζκφ απηφ. 73/37
3. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζηα πιαίζηα κεκνλσκέλσλ θαζεζηψησλ

ζηήξημεο, δελ θαηαβάιινληαη εληζρχζεηο ζε δηθαηνχρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη απνδεηρζεί
φηη δεκηνχξγεζαλ ηερλεηά ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ησλ εληζρχζεσλ
απηψλ, κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ νθέιε αληίζεηα κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ελ ιφγσ
θαζεζηψησλ ζηήξημεο. 73/30

ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΑΗΑ ΔΝΗΥΤΖ

6.1
6.1.1

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΝΗΥΤΖ

1. Ζ ζηήξημε δπλάκεη ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο παξέρεηαη ζηνπο γεσξγνχο νη

νπνίνη:
α. θαηέρνπλ λνκίκσο δηθαηψκαηα ελίζρπζεο (αξρηθά είηε απφ κεηαβίβαζε βάζεη ηεο

παξαγξάθνπ 6.1.10 ηεο παξνχζαο) ηα νπνία απφθηεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003,
β. απνθηνχλ δηθαηψκαηα ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ λένπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.

73/2009:
i. κε κεηαβίβαζε,
ii. απφ ην εζληθφ απφζεκα,
iii. ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΥ απηνχ.
iv. ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 64 παξάγξαθνο 2, ηα άξζξα 65 θαη

68 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν γ).
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 64 παξάγξαθνο 2 θαη ηνπ άξζξνπ 65, «έλαο γεσξγφο

ζεσξείηαη φηη θαηέρεη δηθαηψκαηα ελίζρπζεο» φηαλ έρνπλ ρνξεγεζεί ή κεηαβηβαζζεί
νξηζηηθψο δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζε απηφλ ηνλ γεσξγφ.
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3. Σα δηθαηώκαηα πξνζσξηλήο παύζεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζχκθσλα κε

ην άξζξν 53 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 δελ ππόθεηληαη ζηηο
πξνεγνύκελεο ππνρξεώζεηο γηα πξνζσξηλή παύζε θαιιηέξγεηαο.
ΓΖΛΧΖ ΣΧΝ ΠΡΟ ΥΡΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

6.1.2

Ο γεσξγφο πνπ θαηέρεη, λνκίκσο, δηθαηψκαηα θαη επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζεί ελίζρπζε
ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο, ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα κέζσ ηεο
εληαίαο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο.
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΝΗΥΤΖ

6.1.3

1. Ζ ζηήξημε δπλάκεη ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο ρνξεγείηαη ζηνπο γεσξγνχο κε
ηελ ελεξγνπνίεζε δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο αλά επηιέμηκν εθηάξην. Σα ελεξγνπνηεκέλα
δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζεκειηψλνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηά.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηίηινπ, σο «επηιέμηκν εθηάξην» λνείηαη:
α. θάζε γεσξγηθή έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηάζεσλ

πνπ θαιχπηνληαη απφ δαζχιιηα πεξηνδηθήο πινηφκεζεο κε βξαρπρξφληα
ακεηςηζπνξά (θσδηθφο Ο ex 0602 90 41), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα ή, φηαλ νη εθηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη
β. θάζε έθηαζε πνπ έδσζε δηθαίσκα ζε εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο

εληαίαο ελίζρπζεο θαηά ην 2008 θαη ε νπνία:
δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ
νδεγηψλ 79/409/ΔΟΚ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979 πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ
αγξίσλ πηελψλ θαη 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη
ρισξίδαο θαη ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ
θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ, ή
ii. γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσξγνχ,
αλαδαζψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 1999 γηα ηε ζηήξημε ηεο
αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ) ή ην άξζξν 43 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1698/2005, ή ζην πιαίζην εζληθνχ θαζεζηψηνο, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ
ζπκθσλνχλ κε ην άξζξν 43 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ,
ή
iii. γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσξγνχ,
εθηάζεηο ζηηο νπνίεο είρε παχζεη ε θαιιηέξγεηα κε βάζε ηα άξζξα 22,23 θαη
24 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ή ην άξζξν 39 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005.
i.
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Πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ηα εθηάξηα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
3. Οη εθηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε βνζθφηνπνπο (θσδηθφο νκάδαο
ελεξγνπνηνχλ δηθαηψκαηα εθφζνλ έρεη δεισζεί ζπλνιηθά δσηθφ
αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 0,2 Μ.Μ.Ε./εθηάξην. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
βφζθεζεο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.1.6
παξνχζαο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα παξαθάησ δψα:

θαιιηέξγεηαο 9)
θεθάιαην πνπ
ηεο ππθλφηεηαο
ζηνηρείν 2 ηεο

ΔΗΓΟ / ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΕΧΧΝ

ΜΜΕ/δψν

Ίππνη, φλνη & εκίνλνη ειηθίαο άλσ ησλ 6 κελψλ

1,00

Υνηξνκεηέξεο ειεπζέξαο βνζθήο

0,40

Παρπλφκελνη ρνίξνη ειεπζέξαο βνζθήο, βάξνπο άλσ ησλ 40 θηιψλ

0,27

6.1.4

ΓΖΛΧΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΔΚΣΑΡΗΧΝ

1. Ο γεσξγφο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ελφο δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο, δειψλεη ηα

αγξνηεκάρηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηιέμηκα εθηάξηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ. χκθσλα κε
ηελ ΚΤΑ 262346/2010 (ΦΔΚ 325/Β/24.03.10), πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή
εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ηα αγξνηεκάρηα απηά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ
γεσξγνχ ζηηο 31 Μαΐνπ 2010.
2. ε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ζην γεσξγφ λα ηξνπνπνηήζεη ηε

δήισζή ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη δηαηεξεί ηνλ αξηζκφ εθηαξίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
δηθαηψκαηα ελίζρπζήο ηνπ θαη ηεξεί ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο γηα ηε
ζρεηηθή έθηαζε.
6.1.5

ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΝΗΥΤΖ

1. Κάζε δηθαίσκα ελίζρπζεο ην νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
6.1.3, γηα πεξίνδν δχν εηψλ πξνζηίζεηαη ζην εζληθφ απφζεκα, πιελ πεξηπηψζεσλ
αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. Χζηφζν, γηα ην 2010, ηα δηθαηψκαηα
ελίζρπζεο πνπ δελ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηεηή πεξίνδν 2008-2009 δελ πξνζηίζεληαη
ζην εζληθφ απφζεκα εάλ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ην 2007.
2. Σα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη θαηαβνιέο εληζρχζεσλ επί δχν
ζπλερφκελα έηε ιφγσ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 16.1 ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο
επηζηξέθνληαη ζην εζληθφ απφζεκα.
3. Δθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ηα κε
ρξεζηκνπνηεζέληα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζεσξείηαη φηη επηζηξέθνληαη ζην εζληθφ
απφζεκα ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηξνπνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ
ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο, θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο ιήμεο ηεο
πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία 1 & 2.
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Έλα δηθαίσκα ελίζρπζεο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, φηαλ γηα ην ελ ιφγσ
δηθαίσκα δελ έρεη ρνξεγεζεί ελίζρπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην. Σα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε θαη
ηα νπνία ζπλδένληαη κε κία πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1
ζεκείν 21 ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.
4. Δάλ ε έθηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ έρεη δεισζεί, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο
δηαηάμεηο γηα λα πξνζδηνξηζηεί πνην απφ ηα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο πξέπεη λα επηζηξαθεί
ζην εζληθφ απφζεκα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
i.

Χο έθηαζε ππνινγηζκνχ
πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε.

(έθηαζε

αλαθνξάο)

ιακβάλεηαη

ππφςε

ε

ii. Με ηελ έθηαζε απηή θαη κέρξηο εμαληιήζεψο ηεο, ελεξγνπνηνχληαη ηα δηάθνξα

δηθαηψκαηα ελίζρπζεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο αμίαο απηψλ (πξψηα, δειαδή,
ελεξγνπνηνχληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηελ πςειφηεξε αμία, αθνινπζνχκελα
απφ εθείλα κε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε αμία).
5. Δάλ νη ΜΜΕ πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ
θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο (ειάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ΜΜΕ πνπ ππνινγίδνληαη
βάζεη ησλ δεισζέλησλ θαη δηνηθεηηθά & επηηφπηα ειεγρζέλησλ επηιέμηκσλ δψσλ, θαζψο
θαη ησλ επηιέμηκσλ δψσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ΚΒΓ, θάζε κέξα ηνπ 6κελνπ
ππνρξεσηηθήο δηαηήξεζεο), είλαη ιηγφηεξεο απφ εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ
δψσλ πνπ έρνπλ δεισζεί, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ 4 ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα λα πξνζδηνξηζηεί πνην απφ ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ελίζρπζεο
κεηαθέξεηαη ζην εζληθφ απφζεκα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο.
6. Ο γεσξγφο δχλαηαη λα εθρσξήζεη εθνπζίσο δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζην εζληθφ
απφζεκα.
7. Κάζε ρξφλν, ν γεσξγφο ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
εληαίαο αίηεζεο, γηα ηα ελαπνκείλαληα δηθαηψκαηα ηνπ, κέζσ ηεο πξνεθηππσκέλεο
αίηεζεο.

6.1.6

ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΝΗΥΤΖ

1. Οη γεσξγνί πνπ δηαζέηνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα πξνεξρφκελα απφ επηδνηήζεηο βνείνπ ή
/θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο ή απφ πξηκνδνηήζεηο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη πξφζζεηεο
εληζρχζεηο, εθηφο απφ ηε δήισζε ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαηά είδνο θαη θαηεγνξία,
πξνβαίλνπλ κέζσ ηεο εληαίαο αίηεζεο ζε δήισζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ηζνδχλακσλ
Μνλάδσλ Μεγάισλ Εψσλ (ΜΜΕ) πνπ ζα δηαηεξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζε
θαζεκεξηλή βάζε θαη γηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δειαδή απφ 18/05/10 έσο θαη 17/11/10.
2. Ζ αληηζηνηρία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαηξνπή ησλ επηιέμηκσλ δψσλ ζε
ηζνδχλακεο Μνλάδεο Μεγάισλ Εψσλ (ΜΜΕ) είλαη ε εμήο:
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ΜΜΕ/δψν

Πξφβαηα (αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θχιινπ)

0,15

Αίγεο (αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θχιινπ)

0,15

Αξζεληθά θαη ζειπθά βννεηδή ειηθίαο θάησ ησλ 6 κελψλ

0,20

Αξζεληθά βννεηδή θαη δακαιίδεο ειηθίαο απφ 6 έσο 24 κελψλ

0,60

Αξζεληθά βννεηδή θαη δακαιίδεο ειηθίαο άλσ ησλ 24 κελψλ, ζειάδνπζεο
αγειάδεο θαη αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο

1,00

3. Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα εηδηθά δηθαηψκαηα θαη λα θαηαβιεζεί ε
αληίζηνηρε ελίζρπζε, ζα πξέπεη ν ειάρηζηνο εκεξήζηνο αξηζκφο ησλ ΜΜΕ, νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζηα επηιέμηκα βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα πνπ ζα δεισζνχλ θαη ζα
δηαηεξεζνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηελ εμάκελε πεξίνδν, λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο
απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ ΜΜΕ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Σίηιν
Οξηζηηθψλ Αηνκηθψλ Γηθαησκάησλ Δληαίαο Δλίζρπζεο.
ε πεξίπησζε πνπ έλαο γεσξγφο δηαζέηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εηδηθά δηθαηψκαηα, νη
ειάρηζηεο ΜΜΕ πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί θάζε
δηθαίσκα, πξνθχπηνπλ κε επηκεξηζκφ ηνπ 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ΜΜΕ πνπ αληηζηνηρεί
ζηα επηδνηεζέληα δψα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ζε θάζε εηδηθφ δηθαίσκα αλάινγα κε ην
χςνο ηνπ.
6.1.7

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΝΗΑΗΑ ΔΝΗΥΤΖ

1. Γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ Γηθαησκάησλ Δληαίαο Δλίζρπζεο (ΓΔΔ) εθαξκφδεηαη ε ΚΤΑ

262346/19.03.2010 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 325/Β/2010) θαη ε 2463/12.01.2009 Δγθχθιηνο ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ.
2. Δπηζεκαίλεηαη, ηδηαηηέξσο, φηη εάλ κεηαβηβαζηεί ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ κε

κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθκεηάιιεπζεο απφ γεσξγφ ζε γεσξγφ, ν δηάδνρνο απνθηά
φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
έλλνκε ζρέζε ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο, ηελ νπνία δεκηνπξγεί ε
αίηεζε ελίζρπζεο.
6.1.8

ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΧ ΥΟΡΖΓΖΘΔΝΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

1. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί κεηά απφ ειέγρνπο ε αδηθαηνιφγεηε ρνξήγεζε

δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ή ν θαζνξηζκφο πςειφηεξεο αμίαο δηθαησκάησλ απφ ηελ
πξαγκαηηθή, ν ΟΠΔΚΔΠΔ εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν γεσξγφ λα επηζηξέςεη
ηα αδηθαηνινγήησο ρνξεγεζέληα δηθαηψκαηα ή ηελ επηπιένλ αμία ζην εζληθφ απφζεκα
θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ θαλ.1122/09 ηεο Δπηηξνπήο, ρνξεγψληαο εχινγε
πξνζεζκία ππνβνιήο έλζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ γεσξγνχ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο γεσξγφο έρεη ζην κεηαμχ κεηαβηβάζεη δηθαηψκαηα
ελίζρπζεο ζε άιινπο γεσξγνχο, νη εθδνρείο δεζκεχνληαη επίζεο απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ
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πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ
ελίζρπζεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε απηνχο, εάλ ν γεσξγφο ζηνλ νπνίν είραλ ρνξεγεζεί
αξρηθά ηα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο δελ έρεη επαξθή αξηζκφ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο
ζηε δηάζεζή ηνπ, γηα λα θαιχςεη ηελ αμία ησλ αδηθαηνινγήησο ρνξεγεζέλησλ
δηθαησκάησλ ελίζρπζεο.
2. Ο Οξγαληζκφο κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθ κέξνπο ησλ

γεσξγψλ επαλππνινγίδεη ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ηνπ γεσξγνχ ή κεηαθέξεη
ζην εζληθφ απφζεκα ηα αδηθαηνινγήησο ρνξεγεζέληα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην
ζθάικα δελ κπνξνχζε επιφγσο λα αληρλεπζεί απφ ην γεσξγφ.
Σα αδηθαηνινγήησο ρνξεγεζέληα δηθαηψκαηα ζεσξείηαη φηη δελ ρνξεγήζεθαλ εμ
ππαξρήο.
3. Ο Οξγαληζκφο δελ εθαξκφδεη ην ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζηελ

πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ππνινγίζηεθε
αρξεψζηεηα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 50€.
4. Ο Οξγαληζκφο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο

παξαγξάθνπ, λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνλ ελδηαθεξφκελν γεσξγφ απνζηέιινληάο ηνπ
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο
πνπ δηαζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.
5. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, εάλ, κεηά ηε

ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ζηνπο γεσξγνχο, δηαπηζησζεί φηη ε αμία
νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ είλαη ππέξκεηξα πςειή, απηή αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Ζ
αλαπξνζαξκνγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο, ηα νπνία ζην
κεηαμχ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε άιινπο γεσξγνχο. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ
κείσζε ηεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζην εζληθφ απφζεκα.
Σα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζεσξείηαη φηη είραλ ρνξεγεζεί εμ αξρήο ζηελ αμία πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή.
6. Δάλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2, δηαπηζησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ

δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε έλαλ γεσξγφ είλαη εζθαικέλνο θαη εάλ ηα
αδηθαηνινγήησο ρνξεγεζέληα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ
δηθαησκάησλ πνπ έρεη απνθηήζεη ν γεσξγφο, ην θξάηνο κέινο ππνινγίδεη εθ λένπ ηα
δηθαηψκαηα ελίζρπζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, δηνξζψλεη ηνλ ηχπν ησλ δηθαησκάησλ πνπ
έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνλ γεσξγφ.
Χζηφζν, ε δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη εάλ ηα ζθάικαηα ήηαλ εχινγα δπλαηφλ λα
εληνπηζηνχλ απφ ηνλ γεσξγφ.
7. Δάλ ν γεσξγφο έρεη κεηαβηβάζεη δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (6.1.7), ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη άθπξε.
8. Δάλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί εληζρχζεηο, ηα ζρεηηθά πνζά

ζεσξνχληαη αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα θαη αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17
ηεο παξνχζαο. ΚΤΑ 262346/10
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6.2
6.2.1

ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΒΑΜΒΑΚΗ
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Υνξεγείηαη ελίζρπζε ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ βακβάθη, ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ
θσδηθφ Ο 5201 00, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ
κε αξηζ. 35235/26.04.10 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ θαη εηδηθφηεξα:
6.2.2

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

1. Ζ εηδηθή ελίζρπζε θαιιηέξγεηαο γηα ην βακβάθη ρνξεγείηαη αλά εθηάξην επηιέμηκεο
έθηαζεο βακβαθηνχ.
Δπηιέμηκεο εθηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ - ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθνί
πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.
2. Οη επηιέμηκεο γεσξγηθέο εθηάζεηο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κε φιεο ηηο πνηθηιίεο
βακβαθηνχ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηνλ θνηλνηηθφ θαηάινγν πνηθηιηψλ.
3. Ζ ζπνξά ησλ επηιέμηκσλ εθηάζεσλ βακβαθηνχ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν κε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
πξσηφηππνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο, δειηίνπ απνζηνιήο θαη θαξηέιαο ζπφξνπ. Απφ ηα
παξαζηαηηθά απηά ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα θαζψο θαη ε πνηθηιία
θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζπφξνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν γεσξγφο.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πξσηφηππνπ ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο, ν παξαγσγφο
κπνξεί λα πξνζθνκίζεη γλήζηα επθξηλή αληίγξαθα απηψλ, απφ ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ
πξνκεζεπηή πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ, ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ εηηθεηψλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο
(ζπνξνκεξίδεο, πνηθηιίεο θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη ίδηα. Όηαλ δε ζπκθσλεί ε πνζφηεηα
πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηηθέηεο κε εθείλε ησλ ηηκνινγίσλ/δειηίσλ
απνζηνιήο, ιακβάλεηαη ππφςε ε κηθξφηεξε απφ ηηο δχν.
4. Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ ζπνξάο βακβαθηνχ γηα
ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2010, θαζνξίδεηαη ζε 10 θηιά αλά εθηάξην θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειάρηζηε ππθλφηεηα 80.000 θπηψλ αλά εθηάξην.
5. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπνξάο νξίδεηαη ε 31ε Μαΐνπ θάζε έηνπο, εθηφο
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ απαηηείηαη επαλαζπνξά.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εκεξνκελία ζπνξάο ιακβάλνληαη ππφςε, εθηφο ησλ
δηαπηζηψζεσλ ησλ άιισλ ειέγρσλ θαη ηα παξαπάλσ παξαζηαηηθά.
6. Ζ εηδηθή ελίζρπζε θαιιηέξγεηαο γηα ην βακβάθη θαηαβάιιεηαη γηα βακβάθη πνηφηεηαο
πγηνχο, αλφζεπηεο θαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, πνπ έρεη πξάγκαηη
ζπγθνκηζζεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ.
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6.2.3

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ

Οη παξαγσγνί βακβαθηνχ πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο εηδηθήο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο,
ππνρξενχληαη:
1. Να ππνβάιινπλ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ

θαη:


ην φλνκα ηεο πνηθηιίαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ βακβαθφζπνξνπ



ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εγθεθξηκέλεο Γηαθιαδηθήο Οξγάλσζεο ηεο νπνίαο
ν γεσξγφο είλαη κέινο.

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2 ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο, λα δηαηεξνχλ ηελ

θαιιηέξγεηά ηνπο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, κεξηκλψληαο γηα ηελ
εθηέιεζε απαξαίηεησλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ φπσο:


ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο πξηλ απφ ηε ζπνξά,



ε ιίπαλζε κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ιηπάζκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο
απνδεθηέο πξαθηηθέο ιίπαλζεο,



ν έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ κε κεραληθέο ή/θαη ρεκηθέο κεζφδνπο,



ε θαηαπνιέκεζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη



ζε πεξίπησζε άξδεπζεο ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ κε ρνξήγεζε ησλ
ελδεηθλπφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ πνπ ζπληζηψληαη ζηα πιαίζηα ησλ εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο
πνπ απηά εθαξκφδνληαη.

κε

ηε

ρξήζε

θαηάιιεισλ

3. Να ζπγθνκίδνπλ ειάρηζηε πνζφηεηα πξντφληνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2.4

ηεο παξνχζαο.
4. Να παξαδίδνπλ ζηηο εθθνθθηζηηθέο επηρεηξήζεηο ην βακβάθη πνπ παξάγνπλ κέρξη ηηο

31 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ην αξγφηεξν, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε
πιεξσκή ηεο εηδηθήο ελίζρπζεο εθφζνλ ηεξνχληαη θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
6.2.4

ΒΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ - ΠΟΟ ΔΝΗΥΤΖ - ΑΠΟΓΟΔΗ

1. χκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ην
πνζφ ηεο εηδηθήο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη ζε 805,6 €/εθηάξην γηα βαζηθή έθηαζε 250.000
εθηαξίσλ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο βαζηθήο έθηαζεο ην πνζφ ηεο εηδηθήο ελίζρπζεο
κεηψλεηαη θαη’ αλαινγία ηεο ππέξβαζεο.
2. Ζ εηδηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνπο παξαγσγνχο πνπ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο,
θαιιηέξγεζαλ θαη ζπγθφκηζαλ απφ ηηο δεισζείζεο εθηάζεηο πνζφηεηα βακβαθηνχ
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε ζηξεκκαηηθή απφδνζε, ηεο
θαιιηεξγεηηθήο δψλεο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Ζ δψλε παξαγσγήο νξίδεηαη ζε επίπεδν θνηλφηεηαο (Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα).
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3. Ζ ειάρηζηε ζηξεκκαηηθή απφδνζε αλά θαιιηεξγεηηθή δψλε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ κε βάζε ην κέζν φξν ηεο πξαγκαηηθήο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο θάζε δψλεο,
κεησκέλν θαηά 30%, ζχκθσλα κε ην κεραλνγξαθηθφ αξρείν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηεο
πεξηφδνπ 2004-2005 θαη ε νπνία απνηειεί ην κέζν φξν ηεο 4εηίαο 2000/01-2003/04.
4. Ζ εηδηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ αθνχ
πξνεγνπκέλσο δηαζηαπξσζνχλ ηα ζηνηρεία παξαδφζεσλ ηνπ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ θάζε
παξαγσγνχ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηηο εθθνθθηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηηο
ειεγρζείζεο εθηάζεηο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ζπγθνκηδή ηεο θαζνξηζκέλεο, θαηά δψλε,
ειάρηζηεο παξαγσγήο.
5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε παξαδνζείζα απφ ηνλ παξαγσγφ πνζφηεηα δελ
θαιχπηεη ηελ πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε απφδνζε ηεο ζρεηηθήο δψλεο, δελ
ρνξεγείηαη ζηνλ παξαγσγφ ε ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε.
6. ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε κηαο εθθνθθηζηηθήο επηρείξεζεο ζε εθθνθθηζκέλν
βακβάθη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 32%, θαη εθηφο πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, ε ζπλνιηθή
πνζφηεηα ζχζπνξνπ βακβαθηνχ πνπ παξαδφζεθε ζηελ εθθνθθηζηηθή επηρείξεζε δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ζην δηαζηαπξσηηθφ έιεγρν πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 4
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηελ θάιπςε ηεο ειάρηζηεο παξαγσγήο θαηά δψλε θαη δελ
ρνξεγείηαη ζηνπο παξαγσγνχο ε ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έθηαζε απφ
ηελ νπνία παξάρζεθε ην ζχζπνξν βακβάθη πνπ παξαδφζεθε ζηελ εθθνθθηζηηθή
επηρείξεζε. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ελεκεξψλεη ηνπο παξαγσγνχο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην φξην ηνπ 32%.
6.2.5

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΒΑΜΒΑΚΟ (ΓΟΒ)

1. Χο Γηαθιαδηθή Οξγάλσζε Βάκβαθνο (ΓΟΒ) λνείηαη θάζε θνξέαο κε λνκηθή

πξνζσπηθφηεηα πνπ ζπγθξνηείηαη απφ βακβαθνπαξαγσγνχο θαη κηα ηνπιάρηζηνλ
εθθνθθηζηηθή επηρείξεζε, ε νπνία αζθεί δξαζηεξηφηεηεο φπσο:


Ο ζπληνληζκφο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ηνπ βακβαθηνχ ζηελ αγνξά κε βάζε ηεο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θαηαλαισηψλ.



Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο (βιέπε ζρεηηθφ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ζην ηέινο ηεο ΚΤΑ κε αξηζ.35235/26.04.10).



Ζ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βακβαθηνχ κέζσ
θαζεζηψησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο.

2. Κάζε ΓΟΒ εγθξίλεηαη απφ

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
θάζε έηνπο.
Ζ έγθξηζε ρνξεγείηαη εθφζνλ νη ΓΟΒ:
α. Καιχπηνπλ επηιέμηκε έθηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2.2 ζηνηρείν 1 ηεο

παξνχζαο απφθαζεο, ηνπιάρηζηνλ ίζε κε δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) εθηάξηα.
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β. Θεζπίδνπλ θαλφλεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ νξίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ

αξηζκφ θαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηηο
εηζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Σα αλσηέξσ θξηηήξηα απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ.
3. Δάλ δηαπηζησζεί φηη κηα εγθεθξηκέλε ΓΟΒ δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα έγθξηζεο

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε έγθξηζή ηεο αλαθαιείηαη
κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εηδνπνηεί ηε
ΓΟΒ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ παξέρνληαο ζε απηή ηε
δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζήο ηνπο εληφο 60 εκεξψλ.
ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ησλ θξηηεξίσλ, εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο
πξνζεζκίαο, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΑΑΣ θνηλνπνηεί ζηε ΓΟΒ, ηελ πξφζεζή ηεο γηα
αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο αλαθέξνληαο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο.
Ζ ΓΟΒ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηεο εληφο 20 εξγάζηκσλ
εκεξψλ.
4. ηνπο παξαγσγνχο πνπ είλαη κέιε εγθεθξηκέλεο ΓΟΒ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε πνπ

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.4 ηεο παξνχζαο πξνζαπμεκέλε θαηά 2 επξψ αλά
επηιέμηκν εθηάξην.
5. Οη παξαγσγνί πνπ είλαη κέιε ΓΟΒ ηεο νπνίαο ε έγθξηζε αλαθιήζεθε, ζηεξνχληαη

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απμεκέλεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν ζηνηρείν
(4).
6. Ζ ζπκκεηνρή ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ ζε εγθεθξηκέλε ΓΟΒ είλαη πξναηξεηηθή.

Χζηφζν έλαο βακβαθνπαξαγσγφο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
ΓΟΒ θαη ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην βακβάθη πνπ παξάγεη ζε εθθνθθηζηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νξγάλσζε.
6.2.6

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΚΚΟΚΚΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Οη εθθνθθηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο
θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο ελίζρπζεο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, ππνρξενχληαη:
1. Nα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ παξαιαβψλ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
2. Να

απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κέζσ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. ην ηέινο ησλ παξαιαβψλ θάζε εκέξαο,

– θαηάζηαζε εκεξεζίσλ παξαιαβψλ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ αλά γεσξγφ
– θαηάζηαζε εκεξήζηαο παξαγσγήο εθθνθθηζκέλνπ βακβαθηνχ
β. Δληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα:
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– δήισζε απνζεκάησλ
πξνεγνχκελνπ κήλα.

εθθνθθηζκέλνπ

θαη

ζχζπνξνπ

βακβαθηνχ

ηνπ

– ζηνηρεία πνηνηηθήο θαηάηαμεο εθθνθθηζκέλνπ βακβαθηνχ
– ζηνηρεία γηα ην πνζνζηφ απφδνζεο ζχζπνξνπ βακβαθηνχ ζε ίλεο.
3. ε πεξίπησζε αγνξάο ζχζπνξνπ βακβαθηνχ απφ ρψξεο ηεο ΔΔ ή ηξίηεο ρψξεο, λα

ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ
ζην εθθνθθηζηήξην.
4. Να ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο θαη βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη

ζηελ αξηζ. 1102586/677/0015/21.10.2007 ΤΑ «Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο
θαη ηνπ βηβιίνπ παξαγσγήο θνζηνινγίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη
εθθνθθηζηήξηα – ζπνξειαηνπξγεία» θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά ηνπ ΚΒ.
5. Να ζπλεξγάδνληαη κε ηα θνηλνηηθά θαη ηα εζληθά ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηε

δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη λα παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία.

6.3
6.3.1

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΧΝ
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

1. Υνξεγείηαη θνηλνηηθή ελίζρπζε (ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαγσγή ελίζρπζε) ζηνπο
παξαγσγνχο δαραξφηεπηισλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα καο έρεη ρνξεγήζεη ηελ ελίζρπζε
αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 320/2006 γηα
ηνπιάρηζηνλ (317.502*50%=) 158.751 ηφλνπο δάραξεο (50 % ηεο πνζφζησζεο δάραξεο
πνπ νξίζζεθε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2006 ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
318/2006).
2. Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη γηα πέληε δηαδνρηθά έηε, γηα ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο απφ
2007/2008 έσο 2011/2012.
6.3.2

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη αλά εθηάξην, ζε παξαγσγνχο δαραξνηεχηισλ πνπ πιεξνχλ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
 ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δληαίαο Δλίζρπζεο
 παξαδίδνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο (Δ.Β.Ε.) γηα
παξαγσγή δάραξεο δπλάκεη ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 318/2006.
6.3.3

ΠΟΟ ΣΖ ΔΝΗΥΤΖ

1. Σν κνλαδηαίν πνζφ ηεο ελίζρπζεο αλά εθηάξην θαιιηεξγεζείζαο επηιέμηκεο έθηαζεο
δαραξφηεπηισλ, πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ πνζνχ ελίζρπζεο
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ηνπ ζηνηρείνπ 2, κε ηε ζπλνιηθά θαιιηεξγεζείζα επηιέμηκε έθηαζε ζε επίπεδν
επηθξάηεηαο, γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ζπκβφιαηα κε ηελ Δ.Β.Ε, γηα παξαγσγή δάραξεο.
Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαηά γεσξγφ, θάζε εκπνξηθή πεξίνδν, πξνθχπηεη κε
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ παξαπάλσ κνλαδηαίνπ πνζνχ κε ηελ έθηαζε πνπ απηφο
θαιιηέξγεζε θαη ζπγθφκηζε παξαδίδνληαο ηα παξαρζέληα δαραξφηεπηια ζηελ Δ.Β.Ε.
2. Σν ζπλνιηθφ δηαζέζηκν πνζφ ηεο ελίζρπζεο, θαηά εκπνξηθή πεξίνδν, ππνινγίδεηαη σο
γηλφκελν ηεο πνζφηεηαο ηεο πνζφζησζεο δάραξεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα δαραξφηεπηια
πνπ παξαδίδνληαη βάζεη ζπκβάζεσλ ζηελ Δ.Β.Ε, επί ην ήκηζπ ηεο ηηκήο αλά ηφλν
δάραξεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνχ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ γηα ην
αληίζηνηρν έηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΥV ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, δηα
ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφζησζεο δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ηλνπιίλεο πνπ νξίζζεθε ζηηο 20
Φεβξνπαξίνπ 2006 ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 318/06 (29.384.000
€/2*317.502 t = 46,27 €/t γηα ην 2010).

6.4
6.4.1

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΟΜΑΣΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

1. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68β παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/03
πεξί κεηαβαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηα νπσξνθεπεπηηθά, ε ρψξα καο απνθάζηζε λα
ζπλδεζνχλ κεηαβαηηθά νη εληζρχζεηο ζηηο ηνκάηεο θαη ζηα εζπεξηδνεηδή θαη λα
απνζπλδεζνχλ εμ νινθιήξνπ νη εληζρχζεηο γηα φια ηα ππφινηπα νπσξνθεπεπηηθά.
2. Δλ πξνθεηκέλσ, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο θαη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2010, απνθαζίζηεθε λα παξαθξαηείηαη θάζε έηνο ην 30% ηεο ζπληζηψζαο
ηνπ εζληθνχ αλψηαηνπ νξίνπ - δειαδή ην πνζφ ησλ (30%*35.733.000=) 10.719.900 € θαη λα θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε σο κεηαβαηηθή ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε - εθεμήο
αλαθεξφκελε σο «ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε» - ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ ηνκάηεο θαη
είλαη δηθαηνχρνη ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν.
6.4.2

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

Γηθαηνχρνη ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο γηα ηνκάηα κεηαπνίεζεο είλαη νη γεσξγνί νη
νπνίνη:
1. ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην πιαίζην ηεο εληαίαο αίηεζεο,
2. είλαη κέιε αλαγλσξηζκέλεο Οξγάλσζεο ή Οκάδαο Παξαγσγψλ, αλαθεξφκελεο σο
«Ο.Π.» θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 4 θαη 7 ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 1182/07 αληίζηνηρα ή
κέιε άιισλ Ο.Π. ή κεκνλσκέλνη γεσξγνί, ζπλεξγαδφκελνη κε ηηο Ο.Π.
3. ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε εγθεθξηκέλν κεηαπνηεηή κέζσ ηεο Ο.Π. (Σα ζρεηηθά κε ηε
ζχκβαζε κεηαπνίεζεο, ηελ έγθξηζε ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη ηα κεηξψα Ο.Π.κεηαπνηεηψλ, αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4, 5 θαη 8 αληίζηνηρα, ηεο ΚΤΑ κε αξηζκφ
278486/05.03.2008),
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4. παξαδίδνπλ γηα κεηαπνίεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο,
ηνπιάρηζηνλ 40 ηφλνπο ηνκάηεο αλά εθηάξην (t/ha) θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, νη νπνίεο
ήηαλ επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 2201/96,
5. παξαδίδνπλ πξψηε χιε πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ.
217/02.
6. κε επζχλε ηεο Ο.Π. απέζηεηιαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
ζηνηρείν 7 ηεο παξαγξάθνπ 6.4.4 ηεο παξνχζαο
6.4.3

ΠΟΟ ΣΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ

1. Ζ ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε θιηκαθψλεηαη, αλάινγα κε ην χςνο ησλ πνζνηήησλ ηνκάηαο
πνπ παξαδίδνληαη γηα κεηαπνίεζε (βιέπε επφκελε παξάγξαθν 6.4.4 ζηνηρεία 5 & 6 ηεο
παξνχζαο) πξνο ην ζχλνιν ηεο δεισζείζαο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηνκάηαο (κέζε
απφδνζε ζε t/ha), ζε δχν επί κέξνπο θαηεγνξίεο, σο αθνινχζσο:
 θαηεγνξία Α: Σηκή γηα κέζε απφδνζε έσο 70 t/ha θαη
 θαηεγνξία Β: Σηκή γηα κέζε απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 70 t/ha
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, χζηεξα απφ
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, θαζνξίδνληαη, θάζε έηνο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη
ην χςνο ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο, σο αθνινχζσο:
i. Μέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ θαζνξίδεηαη ελδεηθηηθή ηηκή ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηελ

νξηζηηθή ηηκή ελίζρπζεο πνπ δηακνξθψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζηηο δχν
θαηεγνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ 1.
ii. Ζ νξηζηηθή ηηκή ελίζρπζεο ζηηο αλσηέξσ δχν θαηεγνξίεο, θαζνξίδεηαη κέρξη ηελ 1ε

Γεθεκβξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνζφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.4 θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπο απηήο - θαη παξαδφζεθαλ
θαηά ην ίδην έηνο.
6.4.4

ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ

1. Ο κεηαπνηεηήο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
κεηαπνίεζεο ηελ νηθεία Γ.Α.Α. θαη ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ παξαιαβψλ ηνκάηαο (πξψηε χιε) θαη
απνζηέιιεη ζε απηέο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα παξάδνζεο ηεο πξψηεο χιεο απφ ηηο Ο.Π.
2. Ζ παξάδνζε ηεο πξψηεο χιεο ζην κεηαπνηεηή γίλεηαη κε επζχλε ηεο ζπκβιεζείζαο
Ο.Π. Κάζε θνξηίν πξψηεο χιεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα
Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) παξαζηαηηθά.
3. Οη Ο.Π. δχλαληαη λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηεο ηνκάηαο, θαη
νπσζδήπνηε εθηφο ησλ ρψξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο, θέληξα ζπγθέληξσζεο
ηνκάηαο γηα κεηαπνίεζε, ζηα νπνία θάζε πνζφηεηα πνπ παξαδίδεηαη ειέγρεηαη πνηνηηθά
θαη πνζνηηθά πξηλ απνζηαιεί ζηηο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
απηψλ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν Απνζηνιήο θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πνηνηηθφ ειεγθηή
ηεο Ο.Π. Σν δειηίν απνζηνιήο ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν δπγνιφγην.
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4. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαιιηέξγεηα αιιά θαη ε παξάδνζε ηεο πξψηεο χιεο γίλεηαη ζε
πεξηνρή άιιε απφ απηή ηεο έδξαο ηεο Ο.Π., ε ηειεπηαία δχλαηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
νηθείαο Γ.Α.Α., λα παξαδίδεη θνξηία πξψηεο χιεο κέζσ ησλ θέληξσλ ζπγθέληξσζεο ησλ
Ο.Π. πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο.
5. Καηά ηελ παξάδνζε ζηηο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ζε θάζε θνξηίν ηνκάηαο δηελεξγείηαη
πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο. Οη πνζφηεηεο δπγίδνληαη, θαηαγξάθεηαη ην θαζαξφ
βάξνο ηεο πξψηεο χιεο πνπ παξαδφζεθε θαη δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ θαηά βάξνο ειαηησκαηηθήο πξψηεο χιεο, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 217/2002. Δθφζνλ ην ελ ιφγσ πνζνζηφ
είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ην θνξηίν απνξξίπηεηαη σο αθαηάιιειν θαη κπνξεί λα
επαλέιζεη γηα έιεγρν κφλν κεηά απφ δηαινγή. Γηα ην πνζνζηφ απνκείσζεο ηεο πξψηεο
χιεο δελ θαηαβάιιεηαη αληίηηκν θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ
πνζνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.4.3 ζηνηρείν 1 ηεο παξνχζαο. ην
ιεθζέλ δείγκα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μέλσλ πιψλ θαη ησλ θαξπψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κεηξάηαη ν βαζκφο BRIX ηνπ θνξηίνπ.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη ζην αηνκηθφ δειηίν παξάδνζεο παξαιαβήο, ην νπνίν ν κεηαπνηεηήο εθδίδεη ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
αλαγξαθφκελσλ ζε απηφ ζηνηρείσλ. Σν δειηίν ππνγξάθεηαη απφ ην γεσξγφ θαη απφ ην
κεηαπνηεηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο. Σν αηνκηθφ δειηίν παξάδνζεο - παξαιαβήο,
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν αηνκηθφ δπγνιφγην ή δπγνηαηλία,
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία απηψλ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή παξαβξίζθεηαη ε
ηξηκειήο επηηξνπή ηεο Γ.Α.Α. ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ κε αξηζκφ 278486/05.03.2008), ην
ελ ιφγσ δειηίν ζπλππνγξάθεηαη θαη απφ ηελ επηηξνπή. Σν αηνκηθφ δειηίν παξάδνζεο παξαιαβήο εθδίδεηαη ζε ηξία αληίηππα: έλα θξαηά ν κεηαπνηεηήο θαη δχν ε Ο.Π., εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα ην απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ
ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 7 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
6. Δθφζνλ θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ
ειέγρνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζην αηνκηθφ δειηίν παξάδνζεο - παξαιαβήο ππάξμεη
δηαθσλία κεηαμχ ηνπ κεηαπνηεηή θαη ηνπ γεσξγνχ, γλσκαηεχεη ζρεηηθά αξκφδηνο
ειεγθηήο ηεο Γ.Α.Α. ηνπ ηφπνπ κεηαπνίεζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ γλσκάηεπζε ηνπ ειεγθηή
ππφθεηηαη ζε δεπηεξνβάζκηα θξίζε απφ ηνλ Δπφπηε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία είλαη νξηζηηθή.
7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ
θάζε έηνπο εθαξκνγήο ε Ο.Π. γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο ζηνπο
γεσξγνχο θνηλνπνηεί κε απφδεημε παξαιαβήο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αξκφδηα
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ γεσξγψλ κε ηα
νξηζηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία ησλ παξαδφζεσλ, καδί κε ηα αληίηππα ησλ αηνκηθψλ δειηίσλ
παξάδνζεο - παξαιαβήο θαη ηα αληίζηνηρα αηνκηθά δπγνιφγηα ή δπγνηαηλίεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ δειηίν.
8. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε κεηαπνίεζε έγηλε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ε
Ο.Π. ππνβάιιεη ηα αληίζηνηρα ηεο παξ. 7 παξαζηαηηθά έγγξαθα, ζεσξεκέλα απφ ηνλ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο, ζηα νπνία βεβαηψλεηαη φηη
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φιεο νη παξαδνζείζεο πνζφηεηεο κεηαπνηήζεθαλ. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζπλνδεχνληαη
απφ ηα αηνκηθά ζηνηρεία παξαδφζεσλ ησλ γεσξγψλ.
9. Ο κεηαπνηεηήο ηεξεί ζε αξρείν ηηο βεβαηψζεηο ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο δχγηζεο.
10. Ο κεηαπνηεηήο θαηαβάιιεη ηελ αμία ηεο πξψηεο χιεο ζην γεσξγφ κέζσ ηεο Ο.Π. θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ζ Ο.Π. εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
θαηαβνιή ηνπ κεηαπνηεηή θαηαβάιιεη κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζηα κέιε ηεο θαη ζηνπο
ζπλεξγαδφκελνπο κε απηήλ ηελ αμία ηεο πξψηεο χιεο. Οη πλεηαηξηζκνί - κέιε ή
ζπλεξγαδφκελνη ηεο Ο.Π. εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαβνιή ζε απηνχο
θαηαβάιινπλ κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ηελ αμία ηεο πξψηεο χιεο ζηνπο γεσξγνχο - κέιε
ηνπο.
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7

ΜΔΣΡΑ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ

1. Δθηφο απφ ηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο παξνχζαο, ην
Οινθιεξσκέλν χζηεκα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κέηξσλ
εηδηθήο ζηήξημεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο, πνπ απνηεινχλ εζληθή
επηινγή ηεο ρψξαο καο, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο
ζηήξημεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο παξαγσγήο κε ζθνπφ:
α) Σελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηνπο ηνκείο ησλ
ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ζθιεξνχ ζίηνπ.
β) Σε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ βννηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο παξαγσγήο
βφεηνπ θξέαηνο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ κε παξάιιειε
αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ
θαζνξηζζεί κε ηελ Οδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, γηα ηελ
αληηζηάζκηζε ησλ εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
γ) Σελ απνθπγή ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο απφ ηνπο γεσξγνχο ησλ νξεηλψλ θαη
κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ Οδεγία 85/148/ΔΟΚ,
φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, θαη φπνπ εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013.
Όζνλ αθνξά ζην ζθνπφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ
262345/22.03.2010, ε ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ππφ κνξθή λέσλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο
πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ κέηξνπ αλά επηιέμηκν εθηάξην γεο θαη ησλ
νπνίσλ ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο
εληαίαο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 6.1 ηε παξνχζαο.
2. Σα παξαπάλσ κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο εθαξκφδνληαη γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012.
3. Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. σο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο, ιακβάλεη
κέηξα γηα ηε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ζηήξημε ησλ γεσξγψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην
κφλνλ ελφο κέηξνπ θάζε θαηεγνξίαο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ κεξηκλά ψζηε ε νξηζηηθή έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ θάζε έηνο ζηα κέηξα
εηδηθήο ζηήξημεο ηεο παξνχζεο, λα γίλεηαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ή/θαη ησλ
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο
ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο.

7.1

ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ & ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΧΝ ΔΛΗΧΝ
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1. Με ηελ ΚΤΑ αξηζ. 262345/22.03.10 ζεζπίδεηαη κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο 1, ζρεηηθά κε
ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ειαηνθαιιηέξγεηαο, ζηα πιαίζηα
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 1 πεξίπησζε α ππνπεξίπησζε ii ηνπ θαλνληζκνχ 73/2009
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
2. Με ηελ ΤΑ αξηζ. 263343/13.05.10 θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ σο
άλσ κέηξνπ θαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο ζηήξημεο,
ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ ειαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, πεξί βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ειαηνθνκηθψλ
πξντφλησλ.
7.1.1

ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΣΗΜΖ

1. Ζ ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ππφ ηε κνξθή πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ 7.1.2, κηα θνξά γηα θάζε επηιέμηκν εθηάξην θαη πεξίνδν, έζησ θαη
αλ ην ελ ιφγσ εθηάξην εληάζζεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπνπο γεσξγίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.1.3 ηεο παξνχζαο, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ην
χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
2. Ζ πξφζζεηε ελίζρπζε ρνξεγείηαη κεηά απφ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
γεσξγψλ ζην ελ ιφγσ κέηξν, ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3. Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ αλέξρεηαη ζηα 10 εθαη. €, γηα ηα
έηε 2010, 2011 θαη 2012 (ειαηνθνκηθέο πεξηφδνπο 2009/2010, 2010/2011 θαη 2011/2012
αληίζηνηρα) θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε β
ηνπ θαλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ.
4. Ζ ελδεηθηηθή ηηκή ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ
αλέξρεηαη ζηα 300 € αλά εθηάξην. Σν αθξηβέο χςνο ηεο αλά εθηάξην πξφζζεηεο
ελίζρπζεο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ γηα θάζε έηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν
ησλ αηηήζεσλ ησλ γεσξγψλ.
5. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα γξακκηθή κείσζε ηεο ηηκήο αλά εθηάξην, ηεο
πξφζζεηεο ελίζρπζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν ζηνηρείν.
7.1.2

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

1. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ είλαη νη
γεσξγνί νη νπνίνη θαιιηεξγνχλ θαη παξάγνπλ ειαηνθνκηθά πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) ή Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.),
πνπ πιεξνχλ ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 510/2006 ηνπ
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πκβνπιίνπ θαη 1898/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ Π.Ο.Π. ή
Π.Γ.Δ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηηο πξφζζεηεο πνηνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ (7.1.3).
2. ε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη δηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ειαηνιάδνπ θαη
επηηξαπέδησλ ειηψλ θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 φζνη γεσξγνί
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηηο ίδηεο δξάζεηο θαη γηα ην ίδην έηνο ελίζρπζεο ζην πιαίζην
ησλ δξάζεσλ 2.1. θαη 2.2. ηνπ κέηξνπ 132 ή/θαη ηεο δξάζεο 1.1. ηνπ κέηξνπ 214 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7
ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζεο.

7.1.3

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ

Τπνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ πνπ αηηνχληαη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο είλαη:
1. Να εθαξκφδνπλ χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, βάζεη ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ
AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 ηνπ ΟΠΔΓΔΠ − AGROCERT θαη ησλ ζρεηηθψλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ή ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (Καλνληζκνί 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη
889/2008 ηεο Δπηηξνπήο) θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ.
2. Να παξαδίδνπλ ηνλ ειαηφθαξπν ζε πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ −
AGROCERT, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ππ’ αξηζ. 261611/2007 απφθαζεο,
επηρεηξήζεηο (ειαηνηξηβεία, κνλάδεο κεηαπνίεζεο επηηξαπέδηαο ειηάο). Οη επηρεηξήζεηο
απηέο ζα πξέπεη επηπιένλ λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο HΑCCP θαη ηεθκεξηψλεηαη κε ηε ιήςε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 22000:2005.
Ζ ππνρξέσζε λα παξαδίδεηαη ν ειαηφθαξπνο ζε επηρεηξήζεηο (ειαηνηξηβεία, κνλάδεο
κεηαπνίεζεο επηηξαπέδηαο ειηάο) νη νπνίεο θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο,
ζρεηηθά κε ηε ηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο HΑCCP, ηζρχεη απφ ην δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ην κέηξνπ δει. γηα
ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηφδνπο 2010/2011 θαη 2011/2012.
7.1.4

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΝΗΥΤΖ

1. Οη Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο πνπ είλαη
εληαγκέλνη ζην Μεηξψν ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, βάζεη ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο AGRO
2, θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλνη Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ
βηνινγηθήο γεσξγίαο, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ:
α) ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ παξαγσγψλ
ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α ηεο παξαπάλσ ΤΑ θαη
β) ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο.
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2. Οη πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
παξαγσγή ειαηνιάδνπ ή επηηξαπέδηαο ειηάο ΠΟΠ ή ΠΓΔ (ειαηνηξηβεία θαη κνλάδεο
κεηαπνίεζεο επηηξαπέδηαο ειηάο), ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ:
α) ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγσγψλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ,
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Β ηεο παξαπάλσ ΤΑ θαη
β) ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 22000:2005.
3. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ
θαη πηζηνπνηεηηθψλ νξίδεηαη ε 10ε Μαΐνπ θάζε έηνπο Ο (έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ελίζρπζεο). Καη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο Ο 2010 (ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2009/2010, σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ 1 ζεκείνπ β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νξίδεηαη ε 30ε
Ηνπλίνπ 2010.
4. Ο ΟΠΔΓΔΠ − AGROCERT δηελεξγεί ηνπο απαξαίηεηνπο δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο
θαη απνζηέιιεη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ην αξρείν ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ ηεο
εηδηθήο ζηήξημεο.

7.2

ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΚΛΖΡΟ ΗΣΟ

1. Με ηελ ΚΤΑ αξηζ. 262345/22.03.10 ζεζπίδεηαη κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο 2, ζρεηηθά κε
ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ζθιεξνχ ζίηνπ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο
ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 1 πεξίπησζε α ππνπεξίπησζε ii ηνπ θαλνληζκνχ 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθιεξνχ ζίηνπ.
2. Με ηελ ΤΑ αξηζ. 40835/13.05.10 θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ σο
άλσ κέηξνπ θαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο ζηήξημεο,
ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ ζθιεξφ ζίην ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξαπάλσ ΚΤΑ, πεξί βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζθιεξνχ ζίηνπ.
7.2.1

ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΣΗΜΖ

1. Ζ ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε ππφ ηε κνξθή πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά
εθηάξην, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 7.2.2.
2. Ζ πξφζζεηε ελίζρπζε ρνξεγείηαη κεηά απφ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
γεσξγψλ ζην ελ ιφγσ κέηξν, ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3. Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζηήξημεο αλέξρεηαη ζηα 27,6 εθαη. € γηα ην
2010 θαη ζηα 28 εθαη. € γηα ην 2011 θαη 2012 θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ
άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε β ηνπ θαλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ.
4. Ζ ελδεηθηηθή ηηκή ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζθιεξνχ ζίηνπ αλέξρεηαη ζηα 90 € αλά
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εθηάξην. Σν αθξηβέο χςνο ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζθιεξνχ ζίηνπ γηα θάζε έηνο,
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ−Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ ΤΑΑΣ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ΟΠΔΚΔΠΔ γλσζηνπνηεί ζηελ παξαπάλσ Γηεχζπλζε θάζε έηνο,
κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ εθηαξίσλ
ζθιεξνχ ζίηνπ.
5. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα γξακκηθή κείσζε ηεο ηηκήο αλά εθηάξην, ηεο
πξφζζεηεο ελίζρπζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν ζηνηρείν.
7.2.2

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

1. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζθιεξνχ ζίηνπ γηα ην έηνο ελίζρπζεο 2010
(θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2009/2010), είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ ζθιεξφ ζίην ππφ
ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Υξεζηκνπνηνχλ πηζηνπνηεκέλν ζπφξν ζπνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ' αξηζ. 225020/31-3-2003 (Β΄ 492) «Σερληθφο Καλνληζκφο
Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ζπφξσλ δεκεηξηαθψλ πξνο ζπνξά» κε ηελ νπνία έγηλε
ελαξκφληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 66/402/Δ.Ο.Κ. ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Χο πηζηνπνηεκέλνη ζπφξνη ζπνξάο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζηηαξηνχ ζεσξνχληαη νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο
ζπφξσλ ζπνξάο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ θαη νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε:

Πξνβαζηθφο

Υξώκα επίζεκεο Δηηθέηαο
πηζηνπνίεζεο
Λεπθή κε ηψδε δηαγψλην γξακκή

Βαζηθφο

Λεπθή

Πηζηνπνηεκέλνο πξψηεο αλαπαξαγσγήο

Μπιε

Πηζηνπνηεκέλνο δεχηεξεο αλαπαξαγσγήο

Κφθθηλε

Καηεγνξία ζπόξνπ

β) Υξεζηκνπνηνχλ επηιέμηκεο πνηθηιίεο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ θαηαιφγνπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο ΤΑ αξηζ. 40835/13.05.10.
γ) Υξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ ζπνξάο 80
θηιά/εθηάξην.
δ) Γελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπφξνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πνηθηιηψλ.
2. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζθιεξνχ ζίηνπ γηα ηα έηε 2011 θαη 2012
(θαιιηεξγεηηθέο πεξίνδνη 2010/2011 θαη 2011/2012), είλαη νη γεσξγνί πνπ ηεξνχλ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
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α) Καιιηεξγνχλ θαη παξάγνπλ ζθιεξφ ζίην πςειήο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην
εζληθφ θαζεζηψο πνηφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο AGRO
2.1. θαη 2.2.
β) Υξεζηκνπνηνχλ επηιέμηκεο πνηθηιίεο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ θαηαιφγνπ.
γ) Υξεζηκνπνηνχλ σο ειάρηζηε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ ζπνξάο 100
θηιά/εθηάξην.
3. ε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη δηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζθιεξνχ ζίηνπ
θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 φζνη γεσξγνί ζπγρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηηο ίδηεο
δξάζεηο θαη γηα ην ίδην έηνο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 2.2. ηνπ κέηξνπ 132 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7
ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζεο.
7.2.3

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

1. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ζηνηρείνπ 1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (7.2.2), πξνθεηκέλνπ
λα ηχρνπλ ηεο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 7.2.1 ηεο παξνχζαο, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ επηπξφζζεηα κέρξη 30/6/2010, ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γηεπζχλζεηο Γεσξγίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, καδί κε
αληίγξαθν ηεο εληαίαο αίηεζεο, πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζηα πιαίζηα ηεο παξαγξάθνπ 7.2.1
ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Σν επίζεκν αληίηππν ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο ζπφξνπ (πξσηφηππν). Ζ αξκφδηα
αξρή κπνξεί λα δεηήζεη λα ηεο πξνζθνκηζζεί θαη ην αληίζηνηρν δειηίν απνζηνιήο.
β) Σηο επίζεκεο εηηθέηεο πηζηνπνίεζεο (θαξηέιεο) ηνπ ζπφξνπ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 7.2.2 ζηνηρείν 1 ζεκείν α ηεο παξνχζαο.
Απφ ηα παξαζηαηηθά απηά ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα, ε πνηθηιία
θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζπφξνπ.
Σα ζηνηρεία ησλ εηηθεηψλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ/δειηίσλ απνζηνιήο (ζπνξνκεξίδεο,
πνηθηιίεο θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη ίδηα. Όηαλ δε ζπκθσλεί ε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλνπ
ζπφξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηηθέηεο κε εθείλε ησλ ηηκνινγίσλ/ δειηίσλ απνζηνιήο,
ιακβάλεηαη ππφςε ε κηθξφηεξε απφ ηηο δχν.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ή άιιεο επίζεκεο ρξήζεο ηνπ πξσηφηππνπ ηηκνινγίνπ, ν
παξαγσγφο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη γλήζην αληίγξαθν απηνχ, απφ ην ζηέιερνο ηνπ
ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ, ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν
απφ ηνλ εθδφηε.
2. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ζηνηρείνπ 2 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (7.2.2), πξνθεηκέλνπ
λα ηχρνπλ ηεο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 7.2.1 ηεο παξνχζαο, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ εληαία αίηεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηνηρείνπ
(1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππνθείκελνη θαη ζηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζηνηρείνπ
απηνχ.
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Οη Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, εμ άιινπ, πνπ
είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, βάζεη ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο
AGRO 2, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ:
α) ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε
γηα έληαμε ζην ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, κέρξη 15 Απξηιίνπ 2011 θαη
2012 αληίζηνηρα, θαη
β) ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ παξαγσγψλ θαιιηέξγεηαο
ζθιεξνχ ζίηνπ, κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα.
Ζ κνξθή ησλ αξρείσλ απηψλ ηα νπνία δηαβηβάδνληαη άκεζα απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ ζηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ θαζνξίδεηαη κε εγθπθιίνπο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
3. Οη επίζεκεο εηηθέηεο πηζηνπνίεζεο (θαξηέιεο) απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα θαη
δηαηεξνχληαη επί πεληαεηία. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ εηηθεηψλ απηψλ θαηά ην αληίζηνηρν έηνο ελίζρπζεο.
7.2.4

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ

Οη γεσξγνί πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 7.2.1 ηεο παξνχζαο
ππνρξενχληαη :
1. Να εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο AGRO 2 θαη ησλ ζρεηηθψλ
νδεγηψλ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ κέζσ ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο.
2. Να ηεξνχλ ζην ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο
δηαρείξηζεο θαη ηηο νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο ζχκθσλα κε άξζξα 4
θαη 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ
262347/19.03.2010.
3. Να δέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηεο
Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ, παξέρνληαο νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ
ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ηνπο δεηεζεί.

7.3

ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΒΟΔΗΟΤ
ΜΟΥΗΓΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ

&

ΜΟΥΑΡΗΗΟΤ

ΚΡΔΑΣΟ

ΓΗΑ

1. Με ηελ ΚΤΑ αξηζ. 262345/22.03.10 ζεζπίδεηαη κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο 3, ζρεηηθά κε
ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο βφεηνπ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο θαη
έρνπλ έδξα εθκεηάιιεπζεο ή κεηαθηλνχλ ηηο κνζρίδεο αλαπαξαγσγήο ηνπο ζε νξεηλέο ή
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ
Καλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο
Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηνπο ζίγνπλ θαηά
ηελ εθηξνθή κνζρίδσλ αλαπαξαγσγήο.
2. Με ηελ ΤΑ αξηζ. 267050/13.05.10 θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
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άξζξνπ 6 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ έρνπλ εθκεηάιιεπζε θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη εθηξέθνπλ
κνζρίδεο αλαπαξαγσγήο ππφ πξνυπνζέζεηο.
7.3.1

ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΠΟΡΟΗ - ΣΗΜΖ

1. Ζ ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε ππφ ηε κνξθή πξφζζεηεο ελίζρπζεο θαη
ελδερνκέλσο θαη ππφ ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά κνζρίδα
αλαπαξαγσγήο, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 7.3.2.
2. Οη σο άλσ πξφζζεηεο εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη κεηά απφ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ γεσξγψλ ζην ελ ιφγσ κέηξν, ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο εληαίαο
αίηεζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3. Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζηήξημεο αλέξρεηαη ζηα 2,6 εθαη. € θαη
πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε α ηνπ θαλνληζκνχ
73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
4. Ζ ηηκή θάζε πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά κνζρίδα αλαπαξαγσγήο, κε ελδερφκελε
θαηεγνξηνπνίεζε, θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Εσηθήο Παξαγσγήο &
Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Απηήο ηνπ ΤΑΑΣ. Πξνο ηνχην ν ΟΠΔΚΔΠΔ γλσζηνπνηεί ζηελ
παξαπάλσ Γ/λζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ κνζρίδσλ, ζε επίπεδν
επηθξάηεηαο, κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ.
5. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα γξακκηθή κείσζε ησλ ηηκψλ αλά δψν, ηεο πξφζζεηεο
θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν
ζηνηρείν.
7.3.2

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

1. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο κνζρίδσλ αλαπαξαγσγήο είλαη νη γεσξγνί νη
νπνίνη εθηξέθνπλ κνζρίδεο αλαπαξαγσγήο ειηθίαο 16 έσο 24 κελψλ εληφο ηνπ έηνπο
ελίζρπζεο, θαζαξήο θξενπαξαγσγηθήο θπιήο ή πξνεξρφκελεο απφ ηελ πξψηε
δηαζηαχξσζε κε θαζαξή θξενπαξαγσγηθή θπιή πνπ γελλήζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
γεσξγνχ. Ζ ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγείηαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ δψνπ γηα ηνπο γεσξγνχο
πνπ εθηξέθνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κνζρίδεο θαη γηα αξηζκφ 2 έσο 30 επηιέμηκσλ κνζρίδσλ
πνπ πιεξνχλ ην πξναλαθεξζέλ ειηθηαθφ θξηηήξην θαη’ έηνο, ζπλνιηθά αλά εθκεηάιιεπζε
θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο.
2. Δπηπιένλ ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο κνζρίδσλ αλαπαξαγσγήο θαηαβάιιεηαη
ζπκπιεξσκαηηθή πξφζζεηε ελίζρπζε αλά δψν ζε εηήζηα βάζε, γηα ηηο κνζρίδεο
αλαπαξαγσγήο πνπ επηπξφζζεηα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν
ηεο θπιήο ή ζην παξάξηεκα απηνχ.
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3. Χο γεσξγνί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ελίζρπζεο νξίδνληαη φζνη πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο, ή νηθηζκνχ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη κε ηελ νδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, ή
β) θαηά παξέθθιηζε είλαη γεσξγνί ησλ νπνίσλ ε έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη
εθηφο ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηηο κνζρίδεο
αλαπαξαγσγήο ηνπο ζηηο νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη κε ηελ νδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Καλνληζκνχ 73/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 7
ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζεο.
7.3.3

ΟΡΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

1. Όξνη επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ πξφζζεηε ελίζρπζε
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη κνζρίδεο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηνπο παξαθάησ φξνπο:
i. Να έρνπλ θιείζεη ηνπο 16 κήλεο δσήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ελίζρπζεο, λα

κελ έρνπλ ππεξβεί ηνπο 24 κήλεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ελίζρπζεο θαη λα
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν. Οη
φξνη απηνί δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε ησλ βννεηδψλ.
ii. Να αλήθνπλ ζε εθηξνθή θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο. Δθηξνθή βννεηδψλ

θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη ε
εθηξνθή ε νπνία δελ δηαζέηεη αηνκηθή πνζφηεηα αλαθνξάο γάιαθηνο (πνζφζησζε
γάιαθηνο), πξάγκα πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξρεία ηνπ ΔΛΟΓΑΚ.
iii. Να αλήθνπλ ζε θαζαξή θξενπαξαγσγηθή θπιή θαη απηφ λα δηαπηζηψλεηαη απφ

βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Κέληξνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο Εψσλ (ππφδεηγκα 1) ή κε
ππνβνιή ησλ γελεαινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ίδηαο ηεο κνζρίδαο ή θαη ησλ δχν
γνλέσλ ηεο κνζρίδαο ή λα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ
ησλ βννεηδψλ, ή λα είλαη πξντφλ 1εο δηαζηαχξσζεο κε θαζαξή θξενπαξαγσγηθή
θπιή. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο γνλείο. ηελ πεξίπησζε ηερλεηήο
ζπεξκαηέγρπζεο ππνβάιιεηαη απνδεηθηηθφ ζπεξκαηέγρπζεο κε ζπέξκα ηαχξνπ
θαζαξήο θξενπαξαγσγηθήο θπιήο. Σν απνδεηθηηθφ ζπεξκαηέγρπζεο πξέπεη λα
ζπζρεηίδεηαη κε ηε γέλλεζε θαη ηελ ειηθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνζρίδαο.
Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ε ελίζρπζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη γηα ηηο
κνζρίδεο πνπ είλαη απφγνλνη ηαχξσλ πνπ εηζήρζεθαλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο
παξνχζαο θαη ζηα δηαβαηήξηα ηνπο αλαγξάθνπλ φηη είλαη ζπγθεθξηκέλεο
θξενπαξαγσγηθήο θπιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη θσηνηππία ηεο
ζρεηηθήο ζειίδαο ηνπ δηαβαηεξίνπ. εκεηψλεηαη φηη νη θχξηεο θαζαξέο
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θξενπαξαγσγηθέο θπιέο πνπ εθηξέθνληαη ζηε ρψξα καο είλαη ε Ληκνπδέλ, ε
αξνιέ θαη ε Μπινλη λη’ Αθηηαίλ.
iv. Οη επηιέμηκεο κνζρίδεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ

αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ ηνπ έηνπο ελίζρπζεο. Καη’ εμαίξεζε γηα ηηο πξψηεο 20
γελλήζεηο, ην πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50%. Γελ ιακβάλνληαη
ππφςε ζε θακία πεξίπησζε δίδπκεο γελλήζεηο.
v. ηελ πεξίπησζε γεσξγψλ ησλ νπνίσλ ε έδξα εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εθηφο ησλ

νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηηο κνζρίδεο
αλαπαξαγσγήο ηνπο ζηηο νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απαηηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθά:
 Άδεηα κεηαθίλεζεο πξνο ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) απφ φπνπ
γίλεηαη ε κεηαθίλεζε (ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε).
 Άδεηα κεηαθίλεζεο απφ ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) ζηνλ νπνίν
έρνπλ κεηαβεί (ππνβάιιεηαη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
ησλ 90 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ παξακνλήο).
vi. Απνθιείνληαη ηεο ελ ιφγσ πξφζζεηεο ελίζρπζεο:

 νη παξαγσγνί πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 2.1.4 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007−2013 «Αιέμαλδξνο
Μπαιηαηδήο»,
 νη κνζρίδεο γαιαθηνπαξαγσγηθψλ θπιψλ θαζψο θαη νη κνζρίδεο πνπ έρνπλ
γελλεζεί ζε κνλάδεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο.
2. Όξνη επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ελίζρπζε
i.

Οη κνζρίδεο πξέπεη λα είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πξφζζεηε ελίζρπζε.

ii. Οη κνζρίδεο πξέπεη λα είλαη θαζαξήο θξενπαξαγσγηθήο θπιήο θαη λα είλαη

εγγεγξακκέλεο ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν ηεο θπιήο ή ζην παξάξηεκα
απηνχ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ελίζρπζεο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δψα
ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Κέληξνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο
Εψσλ (ππφδεηγκα 1) ή γελεαινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
3. Όια ηα πξναλαθεξφκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ή /θαη απνδεηθηηθά
ππνβάιινληαη απφ ην γεσξγφ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ή Γξαθείν ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ απφ 1−31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ην έηνο ελίζρπζεο.
Καη’ εμαίξεζε, νη άδεηεο κεηαθίλεζεο ππνβάιινληαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ηίζεληαη ζην
ζηνηρείν 1 ζεκείν v ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
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7.4

ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΒΟΔΗΟΤ
ΘΖΛΑΕΟΤΔ ΑΓΔΛΑΓΔ

&

ΜΟΥΑΡΗΗΟΤ

ΚΡΔΑΣΟ

ΓΗΑ

1. Με ηελ ΚΤΑ αξηζ. 262345/22.03.10 ζεζπίδεηαη κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο 4, ζρεηηθά κε
ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο βφεηνπ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο θαη
έρνπλ έδξα εθκεηάιιεπζεο ή κεηαθηλνχλ ηηο ζειάδνπζεο αγειάδεο ηνπο ζε νξεηλέο ή
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ
Καλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο
Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηνπο ζίγνπλ θαηά
ηελ εθηξνθή ζειαδνπζψλ αγειάδσλ.
2. Με ηελ ΤΑ αξηζ. 267050/13.05.10 θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ έρνπλ εθκεηάιιεπζε θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη εθηξέθνπλ
ζειάδνπζεο αγειάδεο ππφ πξνυπνζέζεηο.
7.4.1

ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΠΟΡΟΗ - ΣΗΜΖ

1. Ζ ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε ππφ ηε κνξθή πξφζζεηεο ελίζρπζεο θαη
ελδερνκέλσο θαη ππφ ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά κνζρίδα
αλαπαξαγσγήο, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 7.3.2.
2. Οη σο άλσ πξφζζεηεο εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη κεηά απφ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ γεσξγψλ ζην ελ ιφγσ κέηξν, ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο εληαίαο
αίηεζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3. Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζηήξημεο αλέξρεηαη ζηα 11 εθαη. € θαη
πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε α ηνπ θαλνληζκνχ
73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
4. Ζ ηηκή θάζε πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά ζειάδνπζα αγειάδα, κε ελδερφκελε
θαηεγνξηνπνίεζε, θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Εσηθήο Παξαγσγήο &
ΑΠΑ ηνπ ΤΑΑΣ. Πξνο ηνχην ν ΟΠΔΚΔΠΔ γλσζηνπνηεί ζηελ παξαπάλσ Γ/λζε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ αγειάδσλ, ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, κεηά ηελ ππνβνιή
θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ.
5. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα γξακκηθή κείσζε ησλ ηηκψλ αλά δψν, ηεο πξφζζεηεο
θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν
ζηνηρείν.
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ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ – ΟΡΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

7.4.2

1. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζειαδνπζψλ αγειάδσλ είλαη νη γεσξγνί νη
νπνίνη εθηξέθνπλ άλσ ησλ 5 δψσλ θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο αλά εθκεηάιιεπζε. Ζ
ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγείηαη θαη’ έηνο, αλά εθκεηάιιεπζε θξενπαξαγσγηθήο
θαηεχζπλζεο.
2. Χο γεσξγνί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ελίζρπζεο νξίδνληαη φζνη πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο, ή νηθηζκνχ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη κε ηελ νδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, ή
β) θαηά παξέθθιηζε είλαη γεσξγνί ησλ νπνίσλ ε έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη
εθηφο ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηηο
ζειάδνπζεο αγειάδεο ηνπο ζηηο νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη κε ηελ νδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ
Καλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ.
3. Δπηπιένλ ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζειαδνπζψλ αγειάδσλ θαηαβάιιεηαη
ζπκπιεξσκαηηθή πξφζζεηε ελίζρπζε αλά δψν ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζειάδνπζεο
αγειάδεο πνπ επηπξφζζεηα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν ηεο
θπιήο ή ζην παξάξηεκα απηνχ.
ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 7
ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζεο.

ΟΡΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

7.4.3

1. Όξνη επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ πξφζζεηε ελίζρπζε
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη αγειάδεο σο ζειάδνπζεο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηνπο
παξαθάησ φξνπο:
i.

Να έρνπλ γελλήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Γηαπηζηψλεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή
βάζε δεδνκέλσλ ησλ βννεηδψλ.

ii. Να αλήθνπλ ζε εθηξνθή βννεηδψλ θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο. Δθηξνθή

βννεηδψλ θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο,
ζεσξείηαη ε εθηξνθή ε νπνία δελ δηαζέηεη αηνκηθή πνζφηεηα αλαθνξάο
γάιαθηνο (πνζφζησζε γάιαθηνο) ην έηνο ελίζρπζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
εθηξνθή βάζεη ησλ αξρείσλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Γάιαθηνο (ΔΛΟΓΑΚ).
iii. Να κελ έρνπλ δεισζεί ην ίδην έηνο θαη σο κνζρίδεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο

παξνχζαο.
iv. Να βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν.
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v. ηελ πεξίπησζε γεσξγψλ ησλ νπνίσλ ε έδξα εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εθηφο

ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηηο
αγειάδεο ηνπο ζηηο νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απαηηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθά:
 Άδεηα κεηαθίλεζεο πξνο ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) απφ φπνπ
γίλεηαη ε κεηαθίλεζε (ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε).
 Άδεηα κεηαθίλεζεο απφ ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) ζηνλ νπνίν
έρνπλ κεηαβεί (ππνβάιιεηαη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
ησλ 90 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ παξακνλήο)
2. Όξνη επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ελίζρπζε
i.

Οη αγειάδεο πξέπεη λα είλαη επηιέμηκεο γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή ελίζρπζε.

ii. Δπηπιένλ λα είλαη θαζαξήο θξενπαξαγσγηθήο θπιήο θαη λα είλαη εγγεγξακκέλεο

ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν ηεο θπιήο ή ζην παξάξηεκα απηνχ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ελίζρπζεο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δψα ππνβάιιεηαη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Κέληξνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο Εψσλ
(ππφδεηγκα 1) ή γελεαινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
iii. Απνθιείνληαη ηεο ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο παξαγσγνί πνπ

εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 2.1.4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007−2013 «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο».
3. Όια ηα πξναλαθεξφκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ή /θαη απνδεηθηηθά
ππνβάιινληαη απφ ην γεσξγφ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ή Γξαθείν ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ απφ 1−31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ην έηνο ελίζρπζεο.
Καη’ εμαίξεζε, νη άδεηεο κεηαθίλεζεο ππνβάιινληαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ηίζεληαη ζην
ζηνηρείν 1 ζεκείν v ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

7.5

ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ

1. Με ηελ ΚΤΑ αξηζ. 262345/22.03.10 ζεζπίδεηαη κέηξν εηδηθήο ζηήξημεο 5, ζρεηηθά κε
ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο θαη έρνπλ έδξα
εθκεηάιιεπζεο ή κεηαθηλνχλ ηα αηγνπξφβαηά ηνπο ζε νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο,
ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ Καλνληζκνχ 73/2009
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Καλνληζκνχ 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ
ηελ αληηζηάζκηζε εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηνπο ζίγνπλ θαηά ηε δηαηήξεζε ησλ
αηγνπξνβάησλ.
2. Με ηελ ΤΑ αξηζ. 267051/13.05.10 θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
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γεσξγνχο πνπ δηαηεξνχλ πξνβαηίλεο ή αίγεο ππφ πξνυπνζέζεηο.
7.5.1

ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΠΟΡΟΗ - ΣΗΜΖ

1. Ζ ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε ππφ ηε κνξθή πξφζζεηεο ελίζρπζεο θαη
ελδερνκέλσο θαη ππφ ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά πξνβαηίλα ή
αίγα, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 7.3.2.
2. Οη σο άλσ πξφζζεηεο εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη κεηά απφ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ γεσξγψλ ζην ελ ιφγσ κέηξν, ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο εληαίαο
αίηεζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3. Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζηήξημεο αλέξρεηαη ζηα 26,4 εθαη. € θαη
πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε α ηνπ θαλνληζκνχ
73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
4. Ζ ηηκή θάζε πξφζζεηεο ελίζρπζεο αλά αηγνπξφβαην, θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε
απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Γηεχζπλζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ηνπ ΤΑΑΣ. Πξνο ηνχην ν ΟΠΔΚΔΠΔ
γλσζηνπνηεί ζηελ παξαπάλσ Γ/λζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ αηγνπξνβάησλ,
ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ.
5. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ 3
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα γξακκηθή κείσζε ησλ ηηκψλ αλά δψν, ηεο πξφζζεηεο
θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζζεηεο ελίζρπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν
ζηνηρείν.
7.5.2

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ – ΟΡΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

1. Γηθαηνχρνη ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο αηγνπξνβάησλ είλαη νη γεσξγνί νη νπνίνη
δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ 50 ελήιηθα ζειπθά δψα, πξνβαηίλεο ή αίγεο, ειηθίαο άλσ ησλ 12
κελψλ θαη δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηε γεσξγία
έθηαζήο ηνπο ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ ελ ιφγσ ελίζρπζε
ρνξεγείηαη θαη’ έηνο, αλά εθκεηάιιεπζε.
Χο γεσξγνί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ελίζρπζεο νξίδνληαη απηνί ησλ νπνίσλ ε έδξα ηεο
εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ή
νηθηζκνχ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, φπσο απηέο νξίδνληαη κε ηελ
νδεγία 85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά.
2. Δπηπιένλ ηεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο αηγνπξνβάησλ θαηαβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή
πξφζζεηε ελίζρπζε αλά δψν ζε εηήζηα βάζε, γηα ηα αηγνπξφβαηα πνπ επηπξφζζεηα
αλήθνπλ ζε απηφρζνλε θπιή θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν
ηεο θπιήο ή ζην παξάξηεκα απηνχ.
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3. Πέξαλ ησλ δχν αλσηέξσ εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρνξεγείηαη θαη πξφζζεηε
ελίζρπζε κεηαθηλνχκελσλ αηγνπξνβάησλ αλά δψν ζε εηήζηα βάζε, γηα ηνπο
αηγνπξνβαηνηξφθνπο ησλ νπνίσλ ε έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εθηφο ησλ
νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηα αηγνπξφβαηά ηνπο ζηηο
νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο απηέο νξίδνληαη κε ηελ νδεγία
85/148/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Καλνληζκνχ 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ.
4. Γελ είλαη δηθαηνχρνη πξφζζεηεο ελίζρπζεο αηγνπξνβάησλ θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη
2012 φζνη γεσξγνί ζπγρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηηο ίδηεο δξάζεηο θαη γηα ην ίδην έηνο
ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 214, δξάζε 3.1. ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2007–2013, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζεο.
7.5.3

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

1. Σα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ
νη γεσξγνί καδί κε ηηο αηηήζεηο ηνπο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί
εληαίαο αίηεζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
2. Οη αηηνχληεο ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξφζζεηε ελίζρπζε γηα ηα αηγνπξφβαηα πνπ
αλήθνπλ ζε απηφρζνλε θπιή θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζην ειιεληθφ γελεαινγηθφ βηβιίν
ηεο θπιήο ή ζην παξάξηεκα απηνχ, κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινπλ απφζπαζκα ηνπ
γελεαινγηθνχ βηβιίνπ ηνπ αξκφδηνπ Κέληξνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο Εψσλ, γηα φια ηα
δψα γηα ηα νπνία αηηείηαη ελίζρπζε.
Καη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο ελίζρπζεο 2010 ην απφζπαζκα ηνπ γελεαινγηθνχ βηβιίνπ
κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εληαίαο αίηεζεο, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ειέγρσλ.
3. ηελ πεξίπησζε γεσξγψλ ησλ νπνίσλ ε έδξα εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη εθηφο ησλ
νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά κεηαθηλνχλ ηα αηγνπξφβαηά ηνπο ζηηο
νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά:
 Άδεηα κεηαθίλεζεο πξνο ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) απφ φπνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε
(ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε)
 Άδεηα κεηαθίλεζεο απφ ζεξηλφ βνζθφηνπν ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ (Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν) ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαβεί
(ππνβάιιεηαη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 90 ηνπιάρηζηνλ
εκεξψλ παξακνλήο).
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8

ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ

1. Δθηφο απφ ηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ην κέηξν ρνξήγεζεο
πξφζζεηεο ελίζρπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο γεσξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο
παξνχζαο, ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα εθαξκφδεηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, θαηά
πεξίπησζε, θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηδηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο γηα ηε
ζπλέρηζε θαη αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ εξγαζηψλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο (βιέπε παξάγξαθν 1 ζηνηρείν 32).
Σα ελ ιφγσ κέηξα ζεζπίδνληαη ζηε βάζε πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ
ην Τπ.Α.Α.Σ. ζηα πιαίζηα ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1405/18-09-06 ηνπ πκβνπιίνπ
θαη αξηζ. 1914/20-12-06 ηεο Δπηηξνπήο, θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
2. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ εθδφζεθαλ:
A. Ζ ΚΤΑ κε αξηζ. 283601/18.03.08, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ηνπηθήο ζεκαζίαο

πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο πνπ ιακβάλνπλ εληζρχζεηο, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο απηνχ φζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο, ην χςνο ηεο ελίζρπζεο, ηηο δηαδηθαζίεο
γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ζηα πξντφληα απηά.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο (άξζξν 1) ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ:
i.

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο − Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

ii. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ απνδνρή θαη ηνλ
έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ, ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεσλ
πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ νίλσλ, ηε δηελέξγεηα ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ, ηελ
επηβνιή ησλ θπξψζεσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο, νξίδνληαη,
εθηφο ηνπ κέηξνπ δηαηήξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ, νη Γηεπζχλζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο ησλ νηθείσλ Ν.Α. ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ησλ
εληζρπφκελσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο.
Γηα ηελ θαη’ απνθνπή ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
ειαηψλσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο
320289/21.12.2006 (ΦΔΚ 1864/Β/22.12.06) απφθαζεο, ε αλαγλψξηζε θαη ε
εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο
θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., νη νπνίεο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΔΓΔΠ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
iii. Αξκφδηνο θνξέαο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ, ηελ δηελέξγεηα ησλ
δεπηεξνβαζκίσλ ειέγρσλ, ηελ θαηαβνιή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, θαη ηελ
αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, νξίδεηαη ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
B. Ζ ΚΤΑ κε αξηζ. 295610/ΑΑ 687/24.05.07, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1, 8, 9 θαη 11 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ, νξίδνληαη:
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i.

Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γηεχζπλζε Εσηθήο Παξαγσγήο θαη
ΑΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. κε ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη γξαθεία ηνπ, νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ φπνπ ππάγνληαη ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη
νη Μειηζζνθνκηθνί πλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηά.

ii. Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ησλ πξσηνβάζκησλ
επηηφπησλ ειέγρσλ, νξίδνληαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
iii. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δεπηεξνβαζκίσλ ειέγρσλ, ηελ αλαγλψξηζε
θαη εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ, ηελ θαηαβνιή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, θαη ηελ
αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, νξίδεηαη ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
3. Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ελίζρπζεο γηα ηα αθφινπζα εηδηθά
κέηξα ζηήξημεο:

8.1

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝΧΝ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ησλ
ειαηψλσλ ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.1.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο θαη’ απνθνπήλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο ειαηψλσλ είλαη νη γεσξγνί πνπ
θαιιηεξγνχλ ειαηψλεο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη θαηαζέηνπλ ζρεηηθή αίηεζε
ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο, εθφζνλ νη ειαηψλεο πνπ δειψλνπλ:
α. έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη ζην χζηεκα

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ Διαηνθνκηθνχ Σνκέα (ΓΠ-ΔΣ)
β. έρνπλ έθηαζε αγξνηεκαρίνπ ηνπιάρηζηνλ 0,01 εθηάξηα (100 η.κ.)
γ. έρνπλ ειάρηζηε ππθλφηεηα 80 δέλδξα αλά εθηάξην
δ. δηαηεξνχληαη ζε θαιέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.

8.1.2

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΑΖ – ΠΟΟ ΔΝΗΥΤΖ

Ζ ζπλνιηθή ελ δπλάκεη έθηαζε πξνο ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε 96.600 εθηάξηα. Σν ζπλνιηθφ
εηήζην πνζφ ελίζρπζεο γηα ηνπο σο άλσ ειαηνθαιιηεξγεηέο αλέξρεηαη ζε 11.384.831 €.
Σν χςνο ηεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο αλά ειαηνθαιιηεξγεηή κπνξεί λα θζάζεη ην πνζφ
ησλ 145 επξψ αλά εθηάξην.

8.2

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΜΠΔΛΧΝ
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Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ακπειψλσλ γηα
ηελ παξαγσγή νίλσλ VQPRD ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.2.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ ή ησλ Οξγαλψζεσλ
Παξαγσγψλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα, πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα πνηνηηθήο
βειηίσζεο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ, ησλ λήζσλ άκνπ, Λήκλνπ, Πάξνπ, Θήξαο,
Θεξαζίαο θαη Ρφδνπ, γηα εθείλεο ηηο εθηάζεηο ακπειψλσλ V.Q.P.R.D, νη νπνίεο πιεξνχλ
ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο σο άλσ ΚΤΑ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή
αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.3

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΜΑΣΗΥΑ ΥΗΟΤ

Υνξεγείηαη ελίζρπζε αλά δέληξν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηεο
καζηίραο Υίνπ ζην λεζί ηεο Υίνπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.3.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαδνζηαθή
θαιιηέξγεηα ηεο καζηίραο Υίνπ, είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλαλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο
πλεηαηξηζκνχο πνπ είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ θαη ππνβάιινπλ
ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.4

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΑΣΑΣΑ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο παηάηαο πξνο
θαηαλάισζε θαη παηάηαο πξνο ζπνξά ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.4.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ
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Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ παηάηα πξνο θαηαλάισζε
θαη παηάηα πξνο ζπνξά ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε
ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.5

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΑΟΛΗΟΤ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαζνιηνχ ζηνπο
λνκνχο Γσδεθαλήζνπ, Λέζβνπ, άκνπ θαη Υίνπ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.5.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ θαζφιηα ζηνπο λνκνχο
Γσδεθαλήζνπ, Λέζβνπ, άκνπ θαη Υίνπ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή
αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.6

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΜΑΣΑKIΟΤ ΑΝΣΟΡΗΝΖ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ
ηνκαηαθηνχ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.6.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ ηνκαηάθη ζην λεζί ηεο
αληνξίλεο θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα
πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.7

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΑΒΑ ΑΝΣΟΡΗΝΖ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θάβαο (βξψζηκνπ
ιαζνπξηνχ ηνπ είδνπο Lathyrus sp.) ζην Ννκφ Κπθιάδσλ (λεζηά Θήξαο θαη Θεξαζίαο)
θαη ζην Ννκφ άκνπ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
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8.7.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ βξψζηκν ιαζνχξη ζην Ννκφ
Κπθιάδσλ (λεζηά Θήξαο θαη Θεξαζίαο) θαη ζην Ννκφ άκνπ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη
ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο
αίηεζεο.

8.8

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΓΑΜΑΚΖΝΧΝ ΚΟΠΔΛΟΤ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ
δακάζθελνπ ζην λεζί ηεο θνπέινπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.8.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ δακάζθελα θνπέινπ ζην
λεζί ηεο θνπέινπ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο
ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.9

ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΓΚΗΝΑΡΑ ΣΖΝΟΤ

Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο Αγθηλάξαο Σήλνπ
ζην λεζί ηεο Σήλνπ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.9.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ αγθηλάξα ζην λεζί ηεο
Σήλνπ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα
ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.10 ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΧΝ
Υνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο εζπεξηδνεηδψλ
ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ θαη ζηα λεζηά Υίνο θαη άκνο ηνπ Αηγαίνπ.
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Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 283601/18-03-08.
8.10.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη γεσξγνί πνπ θαιιηεξγνχλ εζπεξηδνεηδή ζην Ννκφ
Γσδεθαλήζνπ θαη ζηα λεζηά Υίνο θαη άκνο θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο
- δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.

8.11 ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΛΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Υνξεγείηαη ελίζρπζε αλά παξαγσγηθή θαηαγεγξακκέλε θπςέιε γηα ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο (κέιη, γχξε, πξφπνιε, θεξί,
δειεηήξην) ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε
παξαδνζηαθή απηή απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ζηα ελ ιφγσ λεζηά, λα κεησζεί ην θφζηνο
παξαγσγήο, λα βειηησζεί ην εηζφδεκά ηνπο θαη γεληθφηεξα λα αληηζηαζκηζηεί ην
κεηνλέθηεκα πνπ απνηειεί ν απφθεληξνο θαη λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ησλ λεζηψλ απηψλ.
Σα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ
ζηήξημεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπο, ζεζπίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ. 295610/ΑΑ 687/24.05.07
8.11.1

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΔΝΗΥΤΖ

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη κειηζζνθνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα
πινπνηήζνπλ εηήζηα πξνγξάκκαηα πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο.
Πξνθεηκέλνπ νη αλσηέξσ δηθαηνχρνη λα ιάβνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ελίζρπζε, νθείινπλ
ηα κέιε ηνπο λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηα κειηζζνζκήλε
ηνπο λα είλαη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλα ζε απηά θαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε
ελίζρπζεο - δήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο.
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9

ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ

Ο Γεσξγφο πνπ ιακβάλεη άκεζεο εληζρχζεηο ή /θαη είλαη δηθαηνχρνο ησλ κέηξσλ
αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 36 παξ. α) i-v θαη β) i, iv θαη v
ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1698/05, νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο
Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο:
– πεξηβάιινλ,
– αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ,
– δεκφζηα πγεία, πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ,
– θνηλνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ,
– ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ,
θαζψο θαη ηα πξφηππα ηεο Καιήο Γεσξγηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηελ Κ.Τ.Α. 262385/21.04.10 (ΦΔΚ 509/Β/23.04.10), θαζψο θαη ζηελ ππ’
αξηζ. 93229/20.07.10 εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
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10

ΔΛΔΓΥΟΗ

1. Αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ νξίδεηαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ
2. Οη δηνηθεηηθνί θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην,

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εμαθξίβσζε
ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη
πξνηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
3. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη είλαη θαζνιηθνί θαη δηελεξγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ

ΟΠΔΚΔΠΔ.
Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη, επίζεο ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.
4. Καη’ εμαίξεζε απφ ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν 3:
α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1, ηεο ΚΤΑ κε αξηζ. 283601/18.03.08, νη

δηνηθεηηθνί θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ εηδηθψλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηνηρείν Γ ζεκεία 2 έσο 11 ηεο παξνχζαο, γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο,
β. νη δηνηθεηηθνί θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ εηδηθψλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1

ζηνηρείν Α ζεκείν 6 θαη
γ. νη δηνηθεηηθνί θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ εηδηθψλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1

ζηνηρείν Β ζεκείν 6,
δηελεξγνχληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο ησλ νηθείσλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ απηψλ δελ επαξθεί,
είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ειεγθηέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
5. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ δηελεξγεί επί πιένλ θαη δεπηεξνβάζκηνπο δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο

ειέγρνπο θαη ειέγρνπο επνπηείαο κε ζθνπφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ θαη ηε ιήςε ελδερφκελσλ κέηξσλ
βειηίσζήο ηνπο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
6. Οη έιεγρνη ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Β ηεο

παξνχζαο, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 θαη 46 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1122/2009, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εηδηθή ζηήξημε.
7. Σν δηάζηεκα δηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ νξίδεηαη απφ 14.06 κέρξη 29.10.10.

Διέγρνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ρεηκεξηλέο θαιιηέξγεηεο (ζθιεξφο ζίηνο) θαη κεηά νη
εαξηλέο θαη νη ινηπέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο.
8. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηαρσξνχληαη ζηαδηαθά ζηελ Κεληξηθή Βάζε

Γεδνκέλσλ, απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ειεγθηέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.

10.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο,
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ζε ειέγρνπο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ζε ειέγρνπο παξαθνινχζεζεο ησλ θνξέσλ
ζπκπιήξσζεο, ςεθηνπνίεζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ ΑΔΔ 2010 θαη απνηεινχλ έλα
ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ ζηα πιαίζηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο, γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη λα δίδεηαη ε δένπζα πξνζνρή θαηά ηελ δηελέξγεηά
ηνπο.
1. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη επαιήζεπζεο ησλ όξσλ επηιεμηκόηεηαο αθνξνχλ νπηηθνχο ρεηξφγξαθνπο ειέγρνπο ζε επίπεδν αίηεζεο θαη θεληξηθνχο κεραλνγξαθηθνχο ειέγρνπο
ζε επίπεδν Ννκνχ θαη επηθξάηεηαο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ φπνησλ
παξαηππηψλ ζε ζρέζε κε ηα δεινχκελα ζηνηρεία ησλ εληαίσλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηνπο γεσξγνχο .
Ηδηαηηέξσο επηδηψθεηαη ν απηφκαηνο, θαηά ην δπλαηφλ, εληνπηζκφο παξαηππηψλ κε ηε
ρξήζε κεραλνγξαθηθψλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ.
Έλαο αξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο γίλεηαη "νπηηθά - ρεηξφγξαθα" απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο θνξείο
ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο απηψλ (βιέπε παξάγξαθν 10.1.2. ηεο παξνχζαο).
Ο πιήξεο δηνηθεηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κεραλνγξαθηθά κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ (βιέπε παξάγξαθν 10.1.3 ηεο παξνχζαο).
ηηο πεξηπηψζεηο ιαζψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαιείηαη ν
παξαγσγφο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Γεληθά νη δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.5 ζηνηρείν 6 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
2. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ηεο πνιιαπιήο ζπκκόξθσζεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κε αξηζκφ 93229/20.07.10.
10.1.1 ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΖ,
ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΧΝ ΑΔΔ 2010
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ ΑΔΔ 2010 ν ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζε παξαθνινχζεζε ησλ
θνξέσλ ζπκπιήξσζεο, ςεθηνπνίεζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ ΑΔΔ 2010 ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλά
θνξέα, ε νξγάλσζε θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο
θαη ε πνξεία πινπνίεζεο θαη πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ
θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ έληππν
αμηνιφγεζεο.
10.1.2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΘΖ ΜΖΥΑΝ/ΦΗΚΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ
ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΔΝΗΑΗΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ
1. Καηά ηνλ αξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ εληαίσλ αηηήζεσλ, ν ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη

ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν γηα ηελ νξζή κεραλνγξαθηθή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ
πξνεθηππσκέλσλ αηηήζεσλ πνπ δηνξζψζεθαλ θαη/ ή ζπκπιεξψζεθαλ, κε ππφδεημε ησλ
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γεσξγψλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζπκπιήξσζεο & ππνβνιήο
ησλ εληαίσλ αηηήζεσλ.
Ο παξαπάλσ έιεγρνο γίλεηαη ζε ηπραίν δείγκα πνπ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ
εληαίσλ αηηήζεσλ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα, ν έιεγρνο κπνξεί λα επεθηαζεί έσο θαη
ην 100% απηψλ.
2. Οη αηηήζεηο

ηνπ δείγκαηνο είλαη επηζεκαζκέλεο (καξθαξηζκέλεο) επί ησλ
θαηαζηάζεσλ - εληχπσλ αξρηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη αλά
Ννκφ, ΔΑ θαη δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή θνηλφηεηα, ζηα πιαίζηα ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ
ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 10.1.2.
3. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν κηαο εληαίαο αίηεζεο δηαπηζησζνχλ ιάζε πνπ νθείινληαη ζε

εζθαικέλε θαηαρψξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξσηνγελνχο θαθέινπ ηνπ
γεσξγνχ, νη ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κεηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, κε θαηαρψξηζε
ζρεηηθήο Γηνηθεηηθήο πξάμεο, ρσξίο ηελ ππφδεημε ηνπ γεσξγνχ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην θνηλνπνηεκέλν «Δγρεηξίδην Γηαδηθαζίαο Διέγρνπ ησλ Σξνπνπνηήζεσλ
ηεο Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη πζηήκαηνο Καηαρώξεζεο Γηνηθεηηθώλ
Πξάμεσλ»
4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νξζήο κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξεζεο ησλ

αηηήζεσλ θάζε δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, θαηά ηα παξαπάλσ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ θαηαρσξεηψλ θάζε ΔΑ.
Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ, ψζηε απηά
λα είλαη πιήξε θαη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε δήηεζε ην έληππν πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ.
10.1.3

ΑΡΥΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΝΗΑΗΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ

1. Ο "αξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο" απνηειεί ην πξψην ζηάδην ειέγρνπ ησλ εληαίσλ

αηηήζεσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν (100%) ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ, απφ
ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ Δηδηθψο φζνλ αθνξά ζηηο αηηήζεηο ησλ
γεσξγψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην δείγκα επηηφπηνπ ειέγρνπ, ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο
πξαγκαηνπνηείηαη καδί κε ηνλ επηηφπην έιεγρν (βιέπε παξάγξαθν 10.2.6).
2. Οη θπζηθνί θάθεινη κε ηα πξσηφηππα αληίηππα ησλ εληαίσλ αηηήζεσλ θαη ηα

πξσηφηππα παξαζηαηηθά πνπ ππέβαιαλ νη γεσξγνί, παξαδίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο ζπκπιήξσζεο & ππνβνιήο ησλ εληαίσλ αηηήζεσλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, φπνπ ηαμηλνκνχληαη αιθαβεηηθά θαη αξρεηνζεηνχληαη αλά
Ννκφ, ΔΑ θαη δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή θνηλφηεηα. Οη θάθεινη απηνί ρξεψλνληαη ζηε
ζπλέρεηα ζηνπο ειεγθηέο, αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε
πξνεθηππνχκελεο αιθαβεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνο έιεγρν γεσξγψλ, νη νπνίεο
απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη έληππα δηελέξγεηαο ηνπ αξρηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, κε
νκαδνπνηεκέλεο ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ, ζε πιήξε αληηζηνίρεζε κε ην έληππν
αλαιπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (βιέπε ζπλεκκέλν ππόδεηγκα).
Δγθχθιηνο – Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Ο.. 2010

ειίδα 77 απφ 122

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.– Γιεύθσνζη Δνιαίας Δνίζτσζης & Γιατείριζης Γικαιωμάηων

3. Καηά ηνλ αξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν, ειέγρνληαη γεληθψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ

νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζέζεη νη γεσξγνί, ζε ζρέζε κε ηηο αηηνχκελεο εληζρχζεηο θαη ηα
δεινχκελα ζηνηρεία, φπσο επί παξαδείγκαηη ηα παξαζηαηηθά γηα ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ
ζπφξνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαηνρήο θαη νη εθηάζεηο γηα ηα ελνηθηαδφκελα
αγξνηεκάρηα, ην κεηξψν θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα παξαζηαηηθά αγνξάο
ιηπαζκάησλ, ηα παξαζηαηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θνπξηά, ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ
ειαηνθαιιηέξγεηα, νη ζπκβάζεηο θαιιηέξγεηαο ελεξγεηαθψλ θπηψλ, γεσκήισλ γηα ηελ
παξαγσγή ακχινπ, ζπφξσλ γηα ζπνξά, θαπλνχ, δαραξφηεπηισλ, ηνκάηαο θαη
εζπεξηδνεηδψλ κεηαπνίεζεο θ.ιπ., θαζψο θαη εάλ απηά είλαη λνκφηππα ππνγεγξακκέλα
θαη έρνπλ εθδνζεί θαη ππνβιεζεί κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο. Διέγρεηαη επίζεο εάλ
ππάξρεη ππνγξαθή ηνπ γεσξγνχ ζε θάζε αίηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία ηεο θαζηζηά
κε απνδεθηή ηελ εληαία αίηεζε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπκπιεξψλνληαη αλά
θαηεγνξία ειέγρνπ.
ηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο επξεκάησλ θαηά ηνλ αξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν,
ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ έληππν αλαιπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ
νπνίνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ ΚΒΓ απφ ηνπ ειεγθηέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (βιέπε ζπλεκκέλν
ππφδεηγκα).
4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο

ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ή ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ηφηε
δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο.
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εθαξκόδεηαη ε
κέζνδνο ηεο ηειεπηζθόπηζεο, κόλν γηα ηα αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ζα δηαπηζησζνύλ
επξήκαηα.
10.1.4

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

I. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ
αηηήζεσλ, δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ ηεο ρψξαο ζηελ
ΚΒΓ, πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθφο δηνηθεηηθφο κεραλνγξαθηθφο έιεγρνο απηψλ θαη
παξάγνληαη αξρεία «ιαζψλ», βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηπρφλ λέεο
δηνξζψζεηο κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
II. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη κπνξνχλ άηππα λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο :
Έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ γεσξγνχ (π.ρ. έιεγρνο ΑΦΜ,
ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο, πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θ.ιπ.).
1.

Έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ηελ χπαξμε ησλ
αγξνηεκαρίσλ (ζχγθξηζε κε βάζε αξρείν ελνηήησλ (c-ilots), δηπιά αγξνηεκάρηα,
ππέξβαζε έθηαζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ηα δψα κέζσ ηεο
κεραλνγξαθεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα βννεηδή - αηγνπξφβαηα, ψζηε λα
επαιεζεχεηαη ε επηιεμηκφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε θαη λα απνθεχγεηαη ε αδηθαηνιφγεηε
πνιιαπιή ρνξήγεζε ηεο ίδηαο ελίζρπζεο γηα ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο.
2.

Έιεγρνη πνπ αθνξνχλ δηαηάμεηο θαλνληζκψλ (π.ρ. εθηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 0,1 ή
0.3 εθηαξίσλ, αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ελίζρπζεο
3.
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ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ζηνηρείνπ Α ζεκείν 3 ή ηνπ κέηξνπ εηδηθήο
ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Β ζεκείν 2 αληίζηνηρα, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο,
πνηλέο απφ πξνεγνχκελεο εκπνξηθέο πεξηφδνπο, θ.ιπ.).
III. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ αθνξνχλ θπξίσο ειέγρνπο:
1. ζηα δεισζέληα δηθαηψκαηα εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο θαη ζηα
αληίζηνηρα δεισζέληα αγξνηεκάρηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αδηθαηνιφγεηε
πνιιαπιή ρνξήγεζε ηεο ίδηαο ελίζρπζεο (ρνξήγεζε ηεο ίδηαο ελίζρπζεο ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αγξνηεκάρηα) γηα ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ή ηελ ίδηα πεξίνδν
εκπνξίαο θαη λα πξνιακβάλεηαη ε αδηθαηνιφγεηε ζψξεπζε εληζρχζεσλ (ρνξήγεζε
δηαθνξεηηθψλ κε ζπκβαηψλ εληζρχζεσλ ζην ίδην αγξνηεκάρην) πνπ ρνξεγνχληαη
βάζεη ησλ θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηα
παξαξηήκαηα Η (θαζεζηψηα θαη κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρεία Α, Β & Γ, ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ) θαη VI (ζπκβαηά θαζεζηψηα ηνπ παξαξηήκαηνο 8 ηεο
παξνχζαο) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009.
2. ζηα αηηεζέληα δηθαηψκαηα ελίζρπζεο ζε δηαζηαχξσζε κε ηελ Κεληξηθή βάζε
δηθαησκάησλ, ψζηε λα επαιεζεχεηαη ε χπαξμε & νξζφηεηά ηνπο θαη ε επηιεμηκφηεηα
γηα ελίζρπζε.
3. κεηαμχ ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ δειψζεθαλ ζηελ εληαία αίηεζε θαη ησλ
αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο αγξνηεκαρίσλ
(LPIS), ψζηε λα επαιεζεχεηαη ε επηιεμηκφηεηα γηα ελίζρπζε ησλ εθηάζεσλ
θαζαπηψλ.
4. κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο θαη ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, ψζηε λα
επαιεζεχεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ίζν αξηζκφ επηιέμηκσλ εθηαξίσλ,
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.1.3 ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο.
5. κέζσ ηεο κεραλνγξαθεκέλεο θηεληαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ψζηε λα
επαιεζεχεηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ δεισζέλησλ γηα ηελ ελίζρπζε βννεηδψλ αηγνπξνβάησλ (γηα ηελ επηιεμηκφηεηα δεισζέλησλ βνζθφηνπσλ γηα ελεξγνπνίεζε
εθηαηηθψλ δηθαησκάησλ είηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθψλ δηθαησκάησλ) θαη λα
απνθεχγεηαη ε αδηθαηνιφγεηε πνιιαπιή ρνξήγεζε ηεο ίδηαο ελίζρπζεο γηα ην ίδην
εκεξνινγηαθφ έηνο
6. κεηαμχ ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο δειψλνληαη ζηελ εληαία αίηεζε θαη ησλ
αγξνηεκαρίσλ πνπ επηηξέπνληαη γηα παξαγσγή βακβαθηνχ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 6.9 ηεο παξνχζαο, ψζηε λα επαιεζεχεηαη ε επηιεμηκφηεηά ηνπο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο βάκβαθνο.
7. κεηαμχ ηεο δήισζεο ηνπ γεσξγνχ ζηελ εληαία αίηεζε φηη είλαη κέινο
εγθεθξηκέλεο δηεπαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο βάκβαθνο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαβηβάδνληαη απφ ηε ζρεηηθή εγθεθξηκέλε δηεπαγγεικαηηθή νξγάλσζε, πξνθεηκέλνπ
λα επαιεζεχεηαη ε επηιεμηκφηεηα γηα αχμεζε ηεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 92 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009.
8.

ππνβνιήο δηπιήο εληαίαο αίηεζεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ.
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9. δηαζηαχξσζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ, δηπιήο
δήισζεο αγξνηεκαρίνπ, ππέξβαζεο ελνηήησλ (ilots) θ.ιπ.
10. επηβνιήο πνηλψλ εμ αηηίαο ππεξβάζεσλ ζηηο εθηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ
κεγαιχηεξσλ απφ 50%.
11. ζηνλ ΑΦΜ (δηαζηαχξσζε κε αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ).
12. ζηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (δηαζηαχξσζε κε αξρείν ηξάπεδαο).
13. πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο (δηαζηαχξσζε κε αξρείν ηεο ηξάπεδαο).
IV. Δθφζνλ απφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ
αγξνηεκάρηα πνπ εληάζζνληαη ζε άιια θαζεζηψηα (π.ρ. κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο,
θ.ιπ.) ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη
επηπιένλ έιεγρνη θαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
V. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππνςία παξαηππίαο ή ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα
παξαηππίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο ή ε ππεξεζία δελ
πεηζζεί απφ ηηο εμεγήζεηο ηνπ αηηνχληα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, δίλεηαη
ζπλέρεηα κε νπνηαδήπνηε άιιε πξφζθνξε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη, εάλ ρξεηάδεηαη, κε
επηηφπην έιεγρν.
Όηαλ γηα έλα αγξνηεκάρην αλαθνξάο (ηνπνγξαθηθή ελφηεηα) ππνβάιιεηαη αίηεζε
ελίζρπζεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ θαζεζηψηνο
ελίζρπζεο θαη ε ζπλνιηθή δεινχκελε έθηαζε ππεξβαίλεη ηε γεσξγηθή έθηαζε κε δηαθνξά
πνπ εκπίπηεη ζηελ αλνρή κεηξήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.2.6
ζηνηρείν Α ζεκείν ΗΗ α.α.12 ηεο παξνχζαο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλαινγηθή κείσζε ησλ
ζρεηηθψλ εθηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, νη ελδηαθεξφκελνη γεσξγνί κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ θαηά ηεο
απφθαζεο κείσζεο κε ην αηηηνινγηθφ φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη εθ ησλ άιισλ
ελδηαθεξφκελσλ γεσξγψλ πξνέβεζαλ ζε δήισζε κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηελ
πξαγκαηηθή, πέξαλ ηεο ζρεηηθήο αλνρήο, γεγνλφο πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπο.
VI. Αλ κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ δηαπηζησζεί φηη έλα αγξνηεκάρην
δελ πιεξνί ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο ζεσξείηαη σο κε επηιέμηκν γηα ελίζρπζε.

10.2

ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΟΗ)

Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηαθξίλνληαη - φπσο θαη νη δηνηθεηηθνί - ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο
ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο θαη ζε ειέγρνπο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη δηεμάγνληαη ζε
αληηπξνζσπεπηηθφ, θαηά πεξίπησζε, δείγκα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ, απφ ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10.2.4 & 10.2.5 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
Καηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο:
1. φζνλ αθνξά ζηελ επαιήζεπζε ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη:
– ε λφκηκε θαηνρή αγξνηεκαρίσλ,
– ε ρξήζε (θαιιηέξγεηα),
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– ε επηθάλεηα (έθηαζε),
– ε επηιεμηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δειψλνληαη γηα λα ηχρνπλ
ελίζρπζεο,
– ε επηιεμηκφηεηα ησλ δψσλ πνπ δειψλνληαη γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο βάζεη δσηθνχ
θεθαιαίνπ θαη
– ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ επί ηνπ λένπ ραξηνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ
(χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ).
Οη εθηάζεηο πνπ δελ επηδνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηνηρείν Α, νχηε ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρεία Β & Γ ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ, ειέγρνληαη, εθφζνλ ν ειεγθηήο ην ζεσξεί απαξαίηεην.
Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη ηηο κεηξήζεηο εθηάζεσλ, ζηα
πιαίζηα επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαιπηηθέο
νδεγίεο πνπ δίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ επηηφπησλ ειέγρσλ (βιέπε
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα).
2. Όζνλ αθνξά, εμ άιινπ, ζηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ
γεσξγψλ πξνο ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα ηεο Καιήο Γεσξγηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηεο παξνχζαο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κε αξηζ.
93229/20.07.10.
10.2.1

ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΟΠΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

1. Δάλ ν γεσξγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηεμαγσγή ελφο επηηφπηνπ
ειέγρνπ, νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ελίζρπζεο απνξξίπηνληαη θαη δε ρνξεγείηαη θακηά ελίζρπζε
ζηνλ ελ ιφγσ γεσξγφ.
2. Παξεκπφδηζε δηεμαγσγήο επηηφπηνπ ειέγρνπ ζπληζηά ηδίσο: ε αδηθαηνιφγεηε κε
πξνζέιεπζε ηνπ γεσξγνχ ζηνλ έιεγρν κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε, ε παξεκπφδηζε ή κε
δηεπθφιπλζε ησλ ειεγθηψλ σο πξνο ηε κεηάβαζε θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ επηζεψξεζεο ζην ζχλνιν ησλ δεισζέλησλ αγξνηεκαρίσλ, ησλ ζηαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη/ ή ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, ε άξλεζε
ειέγρνπ νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, ε κε ζπγθέληξσζε ή
ζπγθξάηεζε ησλ δψσλ, ε απεηιή ή /θαη ρξήζε βίαο θαηά ησλ ειεγθηψλ, ε κε επίδεημε
κεηξψσλ ή αξρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ή εγγξάθσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο θ.ιπ.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν γεσξγφο, κε ηελ αίηεζή ηνπ δεηά ηελ ελεξγνπνίεζε
θαηερφκελσλ δηθαησκάησλ εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο, ε απφξξηςε απηήο θαηά
ηα παξαπάλσ, έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε ρξήζε απηψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζην εζληθφ
απφζεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.5 ηεο παξνχζαο.
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10.2.2

ΠΟΟΣΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

Α. ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ
1. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο ζηα πιαίζηα

επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο, θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ
γεσξγψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο. Μέξνο
ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ειέγρσλ κε ηειεπηζθφπεζε,
νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ.
Σν δείγκα επηιεμηκφηαο ΑΔΔ 2010 απνηειεί ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ θαη
εμήρζε απνθιεηζηηθά κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. Σν ππφινηπν
4% ησλ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο Σειεπηζθφπεζεο
2. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο, φζνλ αθνξά

ηηο αηηήζεηο ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο γηα ηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα
πιαίζηα θάζε εηδηθνχ κέηξνπ ζηήξημεο ηνπηθνχ γεσξγηθνχ πξντφληνο, φπσο πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 3, ηεο ΚΤΑ κε αξηζ. 283601/18.03.08.
Δηδηθψο, φκσο, φζνλ αθνξά ζην εηδηθφ κέηξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα καζηίραο Υίνπ, ην
δείγκα ειέγρνπ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη επίζεο ην 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ εθηάζεσλ ή
ηνπ αξηζκνχ ησλ δέλδξσλ καζηίραο Υίνπ, γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ελίζρπζε.
3. Δάλ νη επηηφπηνη έιεγρνη απνθαιχςνπλ ζεκαληηθέο παξαηππίεο ζην πιαίζην

ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ή ζε έλα Ννκφ ή ηκήκα Ννκνχ, ν ΟΠΔΚΔΠΔ
απμάλεη θαηαιιήισο ηνλ αξηζκφ ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
απηνχ θαη απμάλεη θαηαιιήισο ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε
επηηφπην έιεγρν ην επφκελν έηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα εξγαζίαο
κε αξηζ. DS/2006/25 rev1. θαη DS/2006/24 rev2, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Β. ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Σν δείγκα επηηφπησλ ειέγρσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ
παξαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο επηιεμηκφηεηαο θαη θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ
αηηνχλησλ άκεζεο εληζρχζεηο ή /θαη εληζρχζεηο ησλ κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 36 παξ. α) i-v θαη β) η, iv θαη v ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 1698/05.
Δηδηθά γηα ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή δσηθνχ θεθαιαίνπ, ειέγρεηαη ην 10% ησλ
βννηξνθηθψλ θαη ην 3% ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηηο
θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ απηψλ θαηαρσξνχληαη ζηελ Κηεληαηξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ θαη δηαβηβάδνληαη
ζπγθεληξσηηθά ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΑΑΣ γηα
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.
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10.2.3

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

Α. ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ
1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, επηιέγεηαη ηπραία ην
25 % ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγψλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε επηηφπηνπο
ειέγρνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (10.2.2) θαη ην ππφινηπν
75% επηιέγεηαη βάζεη αλάιπζεο θηλδχλσλ.
2. Σν δείγκα επηηφπησλ ειέγρσλ φισλ ησλ θαζεζηψησλ θαη κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ηεο παξνχζαο, εμάγεηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, εθηφο απφ ην δείγκα ησλ εηδηθψλ κέηξσλ
γηα ηα θαζφιηα, ην ηνκαηάθη & ηε θάβα αληνξίλεο, ηα δακάζθελα θνπέινπ, ηελ
αγθηλάξα Σήλνπ θαη ηα εζπεξηδνεηδή ηνπ ζηνηρείνπ Γ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, γηα ηα
νπνία εμάγεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ επηινγήο δείγκαηνο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Διέγρσλ
ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
3. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ ηεξεί αξρείν κε ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή θάζε γεσξγνχ γηα
επηηφπην έιεγρν. Οη επηζεσξεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ επηηφπην έιεγρν
ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ.
4. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεξηθή επηινγή ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο. Σν πξνζσξηλφ δείγκα ζπκπιεξψλεηαη φηαλ ζα είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη
ζρεηηθέο αηηήζεηο.
5. Δθφζνλ έρνπλ δηαπηζησζεί θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο (π.ρ. θαηαγγειίεο, παξαηππίεο,
ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο θαιιηεξγεηψλ φπσο κεγάιε πξσηκφηεηα θ.ιπ.) πνπ επηβάιινπλ
ηελ δηεμαγσγή επηηφπησλ ειέγρσλ, ν ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζε επηπιένλ επηηφπηνπο
ειέγρνπο αλεμάξηεηα αλ νη ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο πεξηέρνληαη ή φρη ζην δείγκα πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηε κεραλνγξάθεζε. Οη έιεγρνη απηνί γίλνληαη πέξαλ ησλ ειέγρσλ ηνπ
δείγκαηνο.
Δπίζεο ππνρξεσηηθά ειέγρνληαη επηηφπηα φζεο αηηήζεηο δελ έρνπλ, ελδερνκέλσο,
ζπκπεξηιεθζεί ζην αξρείν αηηήζεσλ 2010 από ην νπνίν έγηλε ε εμαγσγή ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ δείγκαηνο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ γίλνληαη «εηδηθνί» επηηφπηνη έιεγρνη ζε
εθκεηαιιεχζεηο γεσξγψλ, κε ρεηξφγξαθν δείγκα, πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ιεπηνκεξέο
πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη:


ε εκεξνκελία πνπ έγηλε ε επηινγή



ν ηξφπνο επηινγήο ησλ θαθέισλ



νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαθέισλ (αλαθνξά
θαηά θάθειν)



ηα νλφκαηα θαη ε δηνηθεηηθή ζέζε ησλ ππαιιήισλ πνπ έθαλαλ ηελ επηινγή θαη



νπνηαδήπνηε άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ε ππεξεζία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
θαη θξίλεη φηη είλαη ζεκαληηθά.
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Σν πξαθηηθφ πξέπεη, απαξαηηήησο, λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο παξαπάλσ
ππαιιήινπο. Οη γεσξγνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ πξαθηηθφ, θαηαρσξνχληαη
ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνεθηππσζνχλ ηα έληππα εηδηθνχ επηηφπηνπ θαη δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απηψλ γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ.
Β. ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Με ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ κε
ζπκκφξθσζεο, νη νπνίεο ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο κε
άιινλ ηξφπν, νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 10.2.2 ζηνηρείν Β, επηιέγνληαη θαηά 25% κε ηπραίν ηξφπν γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη θαηά ην ππφινηπν 75% κε βάζε αλάιπζε
θηλδχλνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαηά πεξίπησζε, ή κε
βάζε αλάιπζε θηλδχλνπ θαηάιιειε γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα.
Οη γεσξγνί πνπ ζα ειεγρζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο επηζεκαίλνληαη
κε εηδηθή ζήκαλζε επί ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δείγκαηνο επηιεμηκφηεηαο.
10.2.4

ΥΡΟΝΟ ΔΛΔΓΥΧΝ

1. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη

θαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη ζηνλ αγξφ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηηο 29 Οθησβξίνπ
2010.
Οη επηηφπηνη έιεγρνη, νινθιεξψλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ.
2. Δθφζνλ νη επηηφπηνη έιεγρνη επεθηείλνληαη θαη κεηά ηε ζπγθνκηδή πξέπεη λα

ελεκεξψλνληαη νη γεσξγνί λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ εηήζησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη λα αθήλνπλ "κάξηπξεο" κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη έιεγρνη, ψζηε λα
είλαη επθνιφηεξε ε δηαπίζησζε ηεο ρξήζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ.
3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθκεηάιιεπζε επεθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο δχν ή

πεξηζζφηεξσλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ε επηζπεχδνπζα Τπεξεζία (ζηελ νπνία έρεη
ππνβιεζεί ε αίηεζε) δεηάεη εγγξάθσο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ άιισλ
πεξηνρψλ, ηε δηεμαγσγή επηηφπησλ ειέγρσλ ή ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, φπσο απηή
ζεσξεί απαξαίηεην.
ηελ πεξίπησζε πνπ κία σο άλσ εθκεηάιιεπζε επηιεγεί ζην δείγκα ηνπ επηηφπηνπ
ειέγρνπ, ππνρξεσηηθά ειέγρεηαη θαη απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο κεηά απφ πξφηαζε
ηεο επηζπεχδνπζαο Τπεξεζίαο.
Οη αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ΟΠΔΚΔΠΔ εμεηάδνπλ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη παξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πξνο ηελ
επηζπεχδνπζα Γηεχζπλζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ έλα
κήλα απφ ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.
4. Οη επηηφπηνη έιεγρνη ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα κε ηνπο

ειέγρνπο επηιεμηκφηεηαο ή φηαλ απαηηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν.
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Δπίζεο, εάλ είλαη δπλαηφλ, ηαπηφρξνλα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη ινηπνί έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θνηλνηηθνχο
θαλφλεο.
10.2.5

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

Α. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ
1. Οη επηηφπηνη έιεγρνη θαιχπηνπλ όια ηα αγξνηεκάρηα γηα ηα νπνία δεηείηαη

ελίζρπζε, ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο θαζψο θαη ζηα ινηπά
θαζεζηψηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εληαία αίηεζε.
Δληνχηνηο ν πξαγκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθηάζεσλ ζην πιαίζην ελφο επηηφπηνπ
ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε δείγκα πνπ λα αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ
αγξνηεκαρίσλ γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ
ελίζρπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1 ζηνηρεία Α & Β ηεο παξνχζαο, ππφ ηνλ
φξν σζηφζν φηη ην δείγκα εγγπάηαη αμηφπηζην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ επίπεδν ειέγρνπ,
ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ειεγρφκελε έθηαζε, φζν θαη ηε δεηνχκελε ελίζρπζε. Δάλ θαηά ηνλ
έιεγρν απηνχ ηνπ δείγκαηνο δηαπηζησζνχλ αλσκαιίεο, απμάλεηαη ην δείγκα
αγξνηεκαρίσλ πνπ ππνβάιινληαη φλησο ζε έιεγρν.
ηελ πεξίπησζε απηή ν έιεγρνο πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηα αγξνηεκάρηα κε ηελ
κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα (αγξνηεκάρηα ζε αγξαλάπαπζε, κεγάια αγξνηεκάρηα,
θαιιηέξγεηεο κε απμεκέλα πνζά επηδφηεζεο, αγξνηεκάρηα κε βακβάθη, ζθιεξφ ζηηάξη,
αγξνηεκάρηα πνπ ελεξγνπνηνχλ δηθαηψκαηα θιπ.). Σν δε πνζνζηό ειέγρνπ πξέπεη λα
θαιύπηεη όιεο ηηο αηηνύκελεο πξνο ελίζρπζε νκάδεο θαιιηέξγεηαο.
2. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερληθέο ηεο ηειεπηζθφπηζεο

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.3 ηεο παξνχζαο θαη ησλ παγθφζκησλ δνξπθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ πινήγεζεο, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ.
Β. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Οη επηηφπηνη έιεγρνη ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ θαη’ έηνο εθδηδφκελε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
10.2.6

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

Σν ζχλνιν ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ΟΠΔΚΔΠΔ.
Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εμάγεη ην δείγκα ειέγρνπ επηιεμηκφηεηαο, ζην
νπνίν κε εηδηθή ζήκαλζε είλαη καξθαξηζκέλνη νη γεσξγνί πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζηα
πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο (βιέπε § 10.2.3 ζηνηρείν Β), θαη θνηλνπνηεί, κέζσ
ηνπ ΟΠ, ηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο καδί κε ηα έληππα δηνηθεηηθνχ θαη επηηφπηνπ
ειέγρνπ - κε πξνεθηππσκέλα ηα δεισζέληα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο θάζε γεσξγνχ
- ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη ηα λνκαξρηαθά γξαθεία, αθνχ παξαιάβνπλ ην δείγκα
θαη ηα πξνεθηππσκέλα έληππα ειέγρνπ, νξίδνπλ δηκειείο, ηνπιάρηζηνλ, επηηξνπέο
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ειεγθηψλ, πνπ ζα πξνβνχλ ζηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. ε θάζε
επηηξνπή ζπκκεηέρεη έλαο γεσπφλνο (ΠΔ) ή έλαο Σερλνιφγνο Γεσπνλίαο (ΣΔ)
ππνρξεσηηθά θαη έλαο ηνπνγξάθνο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ηνπνγξάθνη
είλαη δπλαηφλ ην δεχηεξν κέινο ησλ επηηξνπψλ λα θαιχπηεηαη απφ άιιν γεσπφλν ή
άιιν ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη εηδηθφηεηαο, κε εκπεηξία
ζηε δηεμαγσγή ειέγρσλ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ, εμ άιινπ, θηελνηξνθηθήο ή κηθηήο
εθκεηάιιεπζεο, ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ,
θηελίαηξνο.
Δηδηθψο γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο νη επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη
απφ ππαιιήινπο κε εηδηθφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ειεγρφκελεο απαηηήζεηο.
Ζ δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ κπνξεί λα αλαθνηλψλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ. Ζ αλαθνίλσζε πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην
απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο 14 εκεξνινγηαθέο κέξεο.
Χζηφζν, γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ αηηήζεηο ελίζρπζεο γηα δψα, ε
αλαθνίλσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην δελ ππεξβαίλεη ηηο 48 ψξεο, κε
εμαίξεζε ηηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. Δπί πιένλ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία, βάζεη ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα
πξφηππα γηα ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, απαηηείηαη αηθλίδηνο επηηφπηνο έιεγρνο, νη ελ
ιφγσ θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
Καηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ εθκεηάιιεπζε, ε αξκφδηα επηηξνπή ειέγρεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ παξαγσγνχ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ, ζηα πιαίζηα ηφζν ηεο
επηιεμηκφηεηαο, φζν θαη ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο.
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ε επηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ θάηνρν
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ψζηε απηφο λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ
παξαθνινπζήζεη θαη λα δηαπηζηψζεη φηη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλφλεο.
Α. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ ΚΑΗ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
Καη’ αξρήλ γίλεηαη εληνπηζκφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζηνπο ράξηεο ή ζην πεξηβάιινλ
ηνπ GIS ζηελ νζφλε Ζ/Τ. Ο γεσξγφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνδείμεη ηα
αγξνηεκάρηα ηνπ θαζψο θαη ηα αθξηβή φξηα απηψλ. Καηφπηλ ε επηηξνπή πξαγκαηνπνηεί ηε
κέηξεζε θαη ζπκπιεξψλεη ζην πξαθηηθφ φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηνπ αγξνηεκαρίνπ
θαη ηα αθξηβή απνηειέζκαηά ηνπο (βιέπε ζηνηρείν Γ ζεκείν II, ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ 10.2.6).
I.

Μεηά ην ηέινο θάζε κέηξεζεο ε επηηξνπή ππνρξενχηαη λα ζρεδηάζεη έλα πξφρεηξν
ζθαξίθεκα ηνπ θάζε αγξνηεκαρίνπ ζην αληίζηνηρν ππάξρνλ πεδίν ηνπ πξαθηηθνχ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ εθηάζεσλ θαη θαιιηεξγεηψλ, ιακβάλνληαη
ππφςε θαη ειέγρνληαη ηα εμήο:
II.
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Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ελφο αγξνηεκαρίνπ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε, ππφ ηνλ
φξν φηη ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο. ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε.
1.

Δμαίξεζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη
εηδηθφηεξα ζε αγξνπεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν
δηθαηνχρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αθήζεη αθαιιηέξγεην πεξηζψξην
ηνπιάρηζηνλ 3%. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εμαθνινπζεί σο επηιέμηκε λα ιακβάλεηαη ε
πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε, ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ φκσο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νιηθή επηιέμηκε έθηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
αθαιιηέξγεηνπ πεξηζσξίνπ (βιέπε ζηνηρείν Γ ζεκείν ΗΗ α.α. 14 ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ 10.2.6).
Όζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο φπνπ θξάρηεο, ηάθξνη θαη ηνηρία, εληάζζνληαη θαηά
παξάδνζε ζε νξζέο πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο ή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε
αληίζηνηρε επηθάλεηα ηελ νπνία θαιχπηνπλ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
πιήξσο ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ππεξβαίλεη έλα ζπλνιηθφ
πιάηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην παξαδνζηαθά απνδεθηφ πιάηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) κέηξα.
ε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ (1), νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ
ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ή ζπληζηά ελδερνκέλσο κέξνο ησλ νξζψλ
γεσξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 θαη ζην
παξάξηεκα III ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ, απνηειεί ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ελφο
αγξνηεκαρίνπ.
2.

Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6.1.3 ζηνηρείν 2 ηεο παξνχζαο, έλα
γεσηεκάρην ζην νπνίν ππάξρνπλ δέλδξα ζεσξείηαη επηιέμηκε έθηαζε γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή, θαηά πεξίπησζε, ε πξνβιεπφκελε παξαγσγή κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ ζπλζήθεο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ γεσηεκαρίσλ ηεο ίδηαο
πεξηνρήο ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ δέλδξα.
3.

ηηο εθηάζεηο πνπ αθνξνχλ κφληκνπο βνζθφηνπνπο, ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα
πεξηιακβάλνληαη νη ζάκλνη θαη γεληθφηεξα ε έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο
δσνηξνθή. Οη δαζσκέλεο θαη θαηά πεξίπησζε νη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο δελ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εθηάζεηο βνζθνηφπσλ.
4.

H κεηξεζείζα έθηαζε πξέπεη λα κελ πεξηιακβάλεη εθηάζεηο κε επηιέμηκεο,
φπσο απηέο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 4.2 ζηνηρείν 6 ηεο παξνχζαο. (π.ρ.
ζπζηάδεο δέληξσλ, αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο, θηίζκαηα θ.ιπ).
5.

Καηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο, εθηφο απφ ηελ έθηαζε, δηαπηζηψλεηαη θαη ε
δεισζείζα θπηηθή θάιπςε θαζψο θαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ αγξνηεκαρίσλ.
6.

Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ αγξνηεκαρίσλ εμαθξηβψλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δεηνχληαη, εάλ ρξεηάδεηαη, ζπκπιεξσκαηηθά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
7.
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Οη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο κε αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε πεξηνρέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα θπηά αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ απφ
θιηκαηνινγηθή θαη γεσξγηθή άπνςε.
8.

Γηα λα είλαη επηιέμηκε κηα δεινχκελε έθηαζε αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ζα
πξέπεη ε ζπνξά λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ.
9.

10. Μηα επηθάλεηα αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ζεσξείηαη επηιέμηκε φηαλ είλαη

πιήξσο ζπαξκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη ηνπηθά θαη
ζπληεξείηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ αξρή ηνπ ζηαδίνπ αλζνθνξίαο ππφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο αλάπηπμεο ή κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ γηα νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο.
11. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε κέηξεζεο, ππεηζέξρεηαη ην

θαινχκελν "ζθάικα κέηξεζεο", ε έθηαζε ησλ αγξνηεκαρίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε
θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα κέηξεζεο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν πνπ έρεη
εθδνζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.
12. Ζ "αλνρή κέηξεζεο" απνηειεί ηε κέγηζηε απνδεθηή δηαθνξά - ζε απφιπηεο

ηηκέο - κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη ηεο κεηξεζείζαο έθηαζεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ
(ηφζν ηεο νιηθήο φζν θαη ηεο επηιέμηκεο), κέρξη ηελ νπνία απνδερφκαζηε σο
πξνζδηνξηζζείζα ηε δεισζείζα έθηαζε απηνχ, ελψ άλσζελ απηήο, ηε κεηξεζείζα
έθηαζε απηνχ.
Ζ "αλνρή κέηξεζεο" νξίδεηαη απφ κηα δψλε πιάηνπο 1,25 κέηξσλ ην πνιχ,
εθηεηλφκελε πεξηκεηξηθά ηνπ αγξνηεκαρίνπ. Ζ κέγηζηε αλνρή γηα θάζε αγξνηεκάρην
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη, ζε απφιπηεο ηηκέο, ην 1,0 εθηάξην.
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζην ζεκείν απηφ φηη ν έιεγρνο ηεο αλνρήο πξαγκαηνπνηείηαη
απηφκαηα απφ ζρεηηθφ ινγηζκηθφ, θαηά ζπλέπεηα, ζην πξαθηηθό επηηόπηνπ ειέγρνπ
θαηαρσξνύληαη κόλν ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κέηξεζεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ
απφ ηε ζπζθεπή ή ην φξγαλν κέηξεζεο (βιέπε ζηνηρείν Γ ζεκείν II α.α. 6, ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ 10.2.6).
Β. ΔΛΔΓΥΟ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ
1. Οη έιεγρνη ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά ζηηο
ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δήισζε ν ειεγρφκελνο φηη ζα δηαηεξεί ηα δψα ηνπ.
Ο ειεγρφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ αηγνπξνβάησλ, βννεηδψλ,
ρνίξσλ ειεπζέξαο βνζθήο θαη ηππνεηδψλ πνπ δηαηεξεί ζηηο δεισζείζεο ζηαπιηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηακέηξεζε δψσλ εθηφο ησλ δεισζεηζψλ
ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ο ειεγρφκελνο ππνρξενχηαη λα αθηλεηνπνηεί ηα δψα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ σο
πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ ελσηίνπ ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δψα έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε ζηαπιηθή εγθαηάζηαζε άιιε απφ
ηηο δεισζείζεο ζηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηεηηθέο ηεο δειψζεηο, ή
δελ αλεπξίζθνληαη ζηε ζηαπιηθή εγθαηάζηαζε φπνπ είρε δεισζεί φηη ζα κεηαθηλεζνχλ
ηελ πεξίνδν ηνπ ειέγρνπ, ηα δψα απηά δελ ζεσξνχληαη σο επηιέμηκα. Ο ειεγρφκελνο
ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηα δψα ηνπ εληφο ή πιεζίνλ ηεο ζηαπιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη
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κεηά ηελ θαηακέηξεζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επαλαζπγθέληξσζε θαη
επαλαθαηακέηξεζή ηνπο, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ησλ ειεγθηψλ ή δηαθσλίαο ηνπ
ειεγρφκελνπ κε ηελ πξψηε θαηακέηξεζε. Δθ’ φζνλ ζπληξέρεη θίλδπλνο
επαλαθαηακέηξεζεο ησλ ίδησλ δψσλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηεο ίδηαο ή άιιεο
εθκεηάιιεπζεο νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ζήκαλζε ησλ δψσλ κε
αλεμίηειε ρξσζηηθή ε νπνία δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα δψα.
2. Καηά ηνλ έιεγρν, ν ειεγρφκελνο παξαδίδεη ζηνπο ειεγθηέο ηα κεηξψα
θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαζέηεη, καδί κε φια ηα ηεξνχκελα παξαζηαηηθά
πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Δηδηθφηεξα, ν ειεγρφκελνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ειεγθηέο αλ δηαηεξεί ζηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπ δψα κε θσδηθφ ελσηίνπ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ θσδηθφ ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Γηα λα θαηακεηξεζνχλ σο επηιέμηκα ηα ελ ιφγσ δψα ζα πξέπεη λα έρεη
ελεκεξσζεί ζρεηηθά ην κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα βννεηδή,
ε Κηεληαηξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ (ΚΒΓ), θαζψο θαη λα ηεξνχληαη ηα απαηηνχκελα
παξαζηαηηθά, φπσο ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ή ηηκνιφγηα πψιεζεο, άδεηεο δηαθίλεζεο,
θηεληαηξηθέο βεβαηψζεηο απσιεηψλ θ.α.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ κεηξψα εθκεηάιιεπζεο γηα βννεηδή ή
αηγνπξφβαηα, ή ηα κεηξψα πνπ πξνζθνκίδνληαη είλαη θελά ή κε ηζρχνληα, δελ
θαηακεηξείηαη σο επηιέμηκν θαλέλα απφ ηα βννεηδή ή αηγνπξφβαηα αληίζηνηρα, πνπ
δηαηεξνχληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε. Οη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ
θσηναληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο είλαη πξνεηδνπνηεκέλνο, νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα δεηνχλ κέζσ ηεο εηδνπνίεζεο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο λα πξνζθνκίδνπλ θαηά ηνλ
έιεγρν θσηναληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα θξαηεζεί
απφ ηνπο ειεγθηέο.
3. Πξνθεηκέλνπ λα θαηακεηξεζνύλ σο επηιέμηκα πξόβαηα θαη αίγεο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζεκαλζεί κε ελώηηα θαη λα είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε κεηξώα, φπσο απηά
πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ 262347/19.03.10.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο ελειηθίσζεο ησλ ζειπθψλ
αηγνπξνβάησλ, εθφζνλ ππάξρεη ακθηβνιία ησλ ειεγθηψλ σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ελφο έηνπο δσήο, ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ε έθθπζε ησλ κφληκσλ κέζσλ ηνκέσλ
νδφλησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγρφκελνο ηζρπξίδεηαη φηη κία ζειπθή αίγα ε πξνβαηίλα
δελ έρεη ζπκπιεξψζεη έλα έηνο δσήο αιιά έρεη γελλήζεη θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη
επηιέμηκε, ειέγρεηαη σο θξηηήξην επηβεβαίσζεο ε γαιαθηνθνξία.
Οη ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεπηηθή θαηαγξαθή ζην πξαθηηθφ επηηφπηνπ
ειέγρνπ, ησλ θσδηθψλ ελσηίσλ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% ησλ αηγνπξνβάησλ πνπ
θαηακεηξψληαη σο επηιέμηκα.
4. Πξνθεηκέλνπ λα θαηακεηξεζεί σο επηιέμηκν έλα βννεηδέο ζα πξέπεη λα έρεη
ζεκαλζεί κε εγθεθξηκέλα ελώηηα, λα έρεη θαηαγξαθεί νξζά ζην ρεηξόγξαθν κεηξών
ηεο εθκεηάιιεπζεο, λα ζπλνδεύεηαη από ζεσξεκέλν δηαβαηήξην θαη λα έρεη
θαηαρσξεζεί ζηελ ΚΒΓ.
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ε πεξίπησζε πνπ ην θχιν ελφο ειεγρζέληνο δψνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην
αλαγξαθφκελν ζηελ ΚΒΓ, ην κεηξψν ή ην δηαβαηήξην, ην ελ ιφγσ δψν δελ
θαηακεηξείηαη σο επηιέμηκν. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά ε
ειηθία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ νη ειεγθηέο θέξνπλ καδί ηνπο πξφζθαηε εθηχπσζε ησλ
δεδνκέλσλ ηεο ΚΒΓ γηα ηελ ππφ έιεγρν εθκεηάιιεπζε, ηελ νπνία ππνρξενχληαη λα ηνπο
ρνξεγνχλ νη Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΝΑ.
Σα θαηακεηξεζέληα σο επηιέμηκα βννεηδή θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ
ειηθία πνπ έρνπλ ηελ εκέξα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, (<6, 6-24 θαη άλσ ησλ 24 κελψλ),
ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ΚΒΓ.
Δθηφο απφ ηα επηιέμηκα, θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη ηα βννεηδή άλσ ησλ
δχν κελψλ πνπ δελ θέξνπλ ελψηηα, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην κεηξψν ηεο
εθκεηάιιεπζεο ή ηελ ΚΒΓ θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ δηαβαηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο θαη λα επηβιεζνχλ νη ζρεηηθέο θπξψζεηο.
5. Χο επηιέμηκα δψα γηα ηελ θάιπςε ηεο ειάρηζηεο ππθλφηεηαο βφζθεζεο εθηάζεσλ
βνζθνηφπσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο, θαηακεηξνχληαη ηα
βννεηδή άλσ ησλ δχν (2) κελψλ, ηα αηγνπξφβαηα άλσ ηνπ έηνπο ή πνπ έρνπλ γελλήζεη, νη
ρνηξνκεηέξεο θαη νη παρπλφκελνη ρνίξνη άλσ ησλ 40 θηιψλ δψληνο βάξνπο, εθ’ φζνλ
είλαη ειεπζέξαο βνζθήο, θαζψο θαη νη ίππνη άλσ ησλ έμη (6) κελψλ, καδί κε ηνπο νπνίνπο
θαηακεηξνχληαη νη φλνη θαη νη εκίνλνη αληίζηνηρεο ειηθίαο.
6. ηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο εηδηθψλ δηθαησκάησλ, σο επηιέμηκα δψα
πξνζκεηξνχληαη ηα βννεηδή θαη ηα αηγνπξφβαηα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη κέζα απφ ηα
ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη αλαγλψξηζεο δψσλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ειάρηζησλ ΜΜΕ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνπο ηίηινπο ησλ νξηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ γεσξγνχ, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ δηαηήξεζεο.
7. Δίλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή επηηφπηνπ ειέγρνπ εθηφο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο
δηαηήξεζεο ησλ δψσλ, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ κέζσ ζπζηεκέλεο
επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ειεγρφκελνο θαιείηαη ππνρξεσηηθά, λα πξνζθνκίζεη
εθηφο απφ θσηναληίγξαθν ηνπ ελεκεξσκέλνπ κεηξψνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη
θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο εγγξαθέο ηνπ κεηξψνπ θαη
αθνξνχλ ηηο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο
δηαηήξεζεο, φπσο ηηκνιφγηα ή ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά πψιεζεο, άδεηεο κεηαθίλεζεο,
βεβαηψζεηο ζθαγήο ή βεβαηψζεηο απσιεηψλ απφ Αγξνηηθά Κηεληαηξεία θαη βεβαηψζεηο
θπζηθψλ απσιεηψλ. Σα ελ ιφγσ θσηναληίγξαθα παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο.
Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα βννεηδή, νη κεηαβνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη ζηελ
ΚΒΓ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ.
ηα επηιέμηκα δψα πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηελ εκέξα ηνπ
ειέγρνπ, πξνζηίζεληαη θαη ηα δψα πνπ κε βάζε ην κεηξψν, ηα παξαζηαηηθά, ηηο
θηεληαηξηθέο βεβαηψζεηο θαη ηελ ΚΒΓ, απνδεηθλχεηαη φηη εμήιζαλ λφκηκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο ή πέζαλαλ, κεηά απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο δηαηήξεζεο,
ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο ειηθίαο πνπ είραλ θαηά ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο πεξηφδνπ.
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8. ε πεξίπησζε ζκηθηψλ θαηακεηξνχληαη θαη ηα δψα ησλ ζκηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
ζηνηρεηνζεηεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ γεσξγνχ πνπ επηιέγεηαη πξνο έιεγρν.
Δθφζνλ πξνθχςνπλ ελδείμεηο παξαηππίαο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ζκίθηεο
ζην ρεηξφγξαθν δείγκα ειέγρσλ, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο
ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, νπφηε ειέγρεηαη νιφθιεξε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ γεσξγνχ θαη
ζπληάζζνληαη ζρεηηθά πξαθηηθά ειέγρνπ.
9. Πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο
βννεηδψλ θαη αηγνπξνβάησλ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ
πξαθηηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Πνιιαπιή
πκκφξθσζε θπξψζεηο θαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο γηα
ελδερφκελν πεξαηηέξσ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Γ. ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΠΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
I. Γηα θάζε αίηεζε πνπ απνηειεί αληηθείκελν επηηφπηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη
ππνρξεσηηθά πξαθηηθφ ειέγρνπ (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό ππόδεηγκα), ην νπνίν θαζηζηά
δπλαηή ηελ επηζθφπεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη.
II. Σν πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ πξνεθηππψλεηαη ππφ κνξθή εληχπνπ κε εηδηθή
γξακκνγξάθεζε, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια, ηα απαξαίηεηα πξνο έιεγρν, ζηνηρεία
ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη εηδηθά πεδία γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ.
ην πξαθηηθφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά:
1.

Σα θαζεζηψηα ελίζρπζεο

2.

Σν ζχλνιν ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο αίηεζεο

Σα αγξνηεκάρηα πνπ ειέγρζεθαλ, ηα αγξνηεκάρηα πνπ κεηξήζεθαλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ απαηηείηαη, ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαηφδεληξσλ ή άιισλ
δέληξσλ.
3.

4.

Σα αγξνηεκάρηα πνπ δε κεηξήζεθαλ θαη ν ιφγνο πνπ δε κεηξήζεθαλ.

Ζ κέζνδνο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά αγξνηεκάρην [π.ρ. ηαρπκεηξηθή
απνηχπσζε (total station, EDM), κέηξεζε κε κεηξνηαηλία, κε GPS, αλαθνξά ζε
ράξηεο θ.ιπ.]
5.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ην αθξηβέο απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο (εκβαδφλ
& πεξίκεηξνο) θαη ε θπηηθή θάιπςε (ρξήζε) θάζε αγξνηεκαρίνπ (κεηξεκέλσλ θαη
κε)
6.

Οη ηηκέο Υ θαη Φ ελφο ζεκείνπ ηνπ αγξνηεκαρίνπ (θαηά πξνηίκεζε ηνπ θέληξνπ
ηνπ), φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην φξγαλν κέηξεζεο ή θαηφπηλ εληνπηζκνχ ηνπ
αγξνηεκαρίνπ επί ράξηνπ.
7.

Ο αξηζκφο ειαηφδεληξσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ην θαζεζηψο ησλ κηθξψλ λεζηψλ
ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Παξαδνζηαθνχ Διαηψλα Άκθηζζαο θαη
πξναηξεηηθά ν αξηζκφο άιισλ δέλδξσλ. ε πεξηπηψζεηο θαλνληθψλ (νκνηφκνξθα
θπηεκέλσλ) δεληξψλσλ, κπνξεί ε κέηξεζε λα εμαληιείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο
8.
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ππθλφηεηαο ηνπ δεληξψλα, απφ ηε κέηξεζε ηκήκαηνο απηνχ, εθφζνλ απηή
ππεξβαίλεη ζαθψο, ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ππθλφηεηα επηιεμηκφηεηαο.
9.

Ζ ζχκθσλε ή φρη γλψκε ηνπ παξαγσγνχ γηα ην απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ.

10. Σπρφλ επηπιένλ έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή ηα ηπρφλ πεξαηηέξσ κέηξα

ειέγρνπ πνπ πινπνηήζεθαλ
11. Ο αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ δψσλ πνπ βξέζεθαλ θαη, θαηά πεξίπησζε, νη αξηζκνί

ησλ ελσηίσλ, νη εγγξαθέο ζην κεηξψν θαη ζηηο κεραλνγξαθεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ
γηα ηα βννεηδή ή /θαη ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ
ειέγρζεθαλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη, ελδερνκέλσο, ηδηαίηεξεο
παξαηεξήζεηο γηα κεκνλσκέλα δψα ή /θαη νη θσδηθνί αλαγλψξηζήο ηνπο
12. Σπρφλ εηδηθά κέηξα ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη ζην πιαίζην

κεκνλσκέλσλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο.
13. Οη θσδηθνί ησλ παξάιιεισλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην αγξνηεκάρην.
14. Οη πεξηπηψζεηο πνπ ην αγξνηεκάρην ζπκκεηέρεη ζηα κέηξα

αγξνηηθήο
αλάπηπμεο κε θσδηθφ παξάιιειεο δξάζεο 0201, 0205, 0209, 0210, 0216 θαη 0217,
φπνπ ζηα πεδία ειέγρνπ θαηαρσξνχληαη νη κεηξεζείζεο εθηάζεηο (νιηθή, πξαγκαηηθά
θαιιηεξγνχκελε - επηιέμηκε έθηαζε θαη αθαιιηέξγεην πεξηζψξην, εθφζνλ ππάξρεη).
Δπηζεκαίλεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε κέγηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αγξνηεκάρην, δειαδή
ε επηιέμηκε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε έθηαζε ηνπ αθαιιηέξγεηνπ πεξηζσξίνπ,
εθφζνλ ππάξρεη ηέηνην, θαζψο θαη ε ελδερφκελε Δπηπιένλ έθηαζε επηιέμηκσλ
εθηαξίσλ αγξνηεκαρίνπ γηα Γηθαηψκαηα (ΔΓ) ηνπ θσδηθνχ ιάζνπο επηηφπηνπ ειέγρνπ
20133.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ δηθαηνύρσλ ελίζρπζεο κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο,
ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθώλ θαιιηέξγεηαο, δηόηη κε απηνύο ζα γίλεηαη
ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο έληαμεο.
15. ε πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο ζπκκεηέρεη ζην κέηξν αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε

θσδηθφ παξάιιειεο δξάζεο 0204 - Δθηαηηθνπνίεζε Κηελνηξνθίαο, γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δψσλ ιακβάλνληαη
ππφςε ηα πξνζδηνξηζζέληα δψα θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ έρνπλ ζθαρηεί ή
πσιεζεί ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ γεσξγνχ γηα ην ελ ιφγσ κέηξν θαη ηα
νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζθνκηδφκελα παξαζηαηηθά (απφθαζε έληαμεο,
παξαζηαηηθά ζθαγήο/πψιεζεο, κεηξψν εθκεηάιιεπζεο, ΚΒΓ, θιπ).
16. Έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο γηα ηνπο ειαηψλεο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε θαιέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.
17. Σα πξφζσπα πνπ παξίζηαλην θαηά ηνλ έιεγρν
18. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία ειέγρνπ θάζε αγξνηεκαρίνπ
19. Πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ
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20. Ζ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ παξαγσγνχ, εάλ ε επηζεψξεζε έγηλε θαηφπηλ

πξνεηδνπνίεζήο ηνπ θαη εάλ λαη, ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ
πξνεηδνπνίεζε.
III. Σν πξαθηηθφ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ,
ηνλ παξηζηάκελν, ελδερνκέλσο, νξηνδείθηε, θαη ηνλ γεσξγφ ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ,
ν νπνίνο πξέπεη λα δειψζεη ηε ζχκθσλε ή φρη γλψκε ηνπ θαη εθφζνλ επηζπκεί λα
πξνζζέζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ειέγρνπ. Οη ειεγθηέο
επηζπλάπηνπλ ζην πξαθηηθφ, ηα ζθαξηθήκαηα - πξφρεηξα ζρέδηα εθηφο πξαθηηθνχ θαη
εθφζνλ απηά ρξεηάζηεθαλ - ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ κεηξήζεθαλ θαζψο θαη ηνπο
ππνινγηζκνχο ηεο έθηαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαηππίεο, ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά αληίγξαθν
πξαθηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ θάηνρν ηεο εθκεηάιιεπζεο.
IV. Γηα θάζε έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκόξθσζεο,
ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαη’ έηνο εθδηδφκελε
ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ησλ γεσξγψλ ηνπ
δείγκαηνο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ, ηα πξσηφηππα αληίηππα
απηψλ ζπιιέγνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη ηα λνκαξρηαθά γξαθεία ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ, καδί κε ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα
θαηαρσξεζνχλ ζηα ηνπηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαηαρψξεζεο, κέζσ εηδηθνχ
ινγηζκηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβιεζνχλ κέζσ εθαξκνγήο Web ή/θαη VPN δηθηχνπ
ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Ζ έθηαζε πνπ θαηαρσξείηαη κεηξείηαη ζε εθηάξηα (ha) κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ
ςεθίσλ.
10.2.7

ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΒΑΜΒΑΚΟ

Α. ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ
Γηελεξγνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξαγσγψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θαηαβνιήο εηδηθήο ελίζρπζεο γηα ην βακβάθη ζην
ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. ην πνζνζηφ ηνπ 7% ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη
παξαγσγνί πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ην κεραλνγξαθηθφ δείγκα ηεο Δληαίαο
Απνδεζκεπκέλεο Δλίζρπζεο.
Με ηελ έλαξμε ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θάζε πεξηφδνπ ηνλ Ηνχλην, νη εθηάζεηο ησλ
βακβαθνπαξαγσγψλ ειέγρνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
θαιιηέξγεηα θαη γεληθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.2.
Β. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ ΓΗΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ
Με ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επί ησλ εγθεθξηκέλσλ δηαθιαδηθψλ νξγαλψζεσλ, ζην
πιαίζην ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ εηδηθή ελίζρπζε θαιιηέξγεηαο γηα ην βακβάθη πνπ
Δγθχθιηνο – Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Ο.. 2010

ειίδα 93 απφ 122

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.– Γιεύθσνζη Δνιαίας Δνίζτσζης & Γιατείριζης Γικαιωμάηων

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.9.5 ηεο παξνχζαο, εμαθξηβψλεηαη ε ηήξεζε ησλ
θξηηεξίσλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ, ν θαηάινγνο ησλ κειψλ ηνπο θαη ε
λνκηκφηεηα ρνξήγεζεο 2 € επί πιένλ αλά επηιέμηκν εθηάξην ζηνπο παξαγσγνχο κέιε
ηνπο. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε πνζνζηφ 20 % ησλ εγθεθξηκέλσλ
δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ νπνίσλ νη γεσξγνί δειψλνπλ φηη είλαη κέιε ζηηο
εληαίεο αηηήζεηο ηνπο.
10.2.8

ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΟΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ

Γηελεξγνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%. ην πνζνζηφ ηνπ 5%
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη γεσξγνί πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ην κεραλνγξαθηθφ δείγκα
ηεο Δληαίαο Απνδεζκεπκέλεο Δλίζρπζεο.
ηα πιαίζηα ηνπ δείγκαηνο απηνχ ειέγρεηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ αηηνχκελσλ εηδηθψο σο
άλσ εληζρχζεσλ θαηά πεξίπησζε σο πξνο:
1. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νιηθήο θαη ηεο επηιέμηκεο θαιιηεξγεζείζαο έθηαζεο
2. Σελ επηιεμηκφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηεζεηζψλ πνηθηιηψλ θαη
3. Σελ επηιεμηκφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.2.6. Α. ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ
νινθιήξσζε ησλ παξαδφζεσλ ζην θαζεζηψο βηνκεραληθήο ηνκάηαο, νη πεξηθεξεηαθέο
Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ δηελεξγνχλ δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζην ζχλνιν (100%) ησλ
αηηήζεσλ, θαηά ηνπο νπνίνπο ειέγρνληαη:
1. Ζ ζσζηή αλαγξαθή ηεο νκάδαο θαη ηεο επηρείξεζεο ζηα δπγνιφγηα –παξαζηαηηθά
θάζε ΟΠ, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ζηνηρείσλ πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ
απηέο ζηα θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κέρξη ηηο 15
Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηθαηνχρνη ηεο
ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Σα ζηνηρεία ησλ γεσξγψλ (κειψλ ΟΠ ή κεκνλσκέλσλ γεσξγψλ ζπκβεβιεκέλσλ κε
ΟΠ) θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ παξέδσζε έθαζηνο θαη
3. Ζ χπαξμε ή κε ζχκβαζεο παξάδνζεο πξψηεο χιεο κεηαμχ ΟΠ θαη εγθεθξηκέλνπ
κεηαπνηεηή γηα θάζε γεσξγφ (εθφζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη δελ ππάξρεη
ζχκβαζε, νη παξαπάλσ πνζφηεηεο δε ζεσξνχληαη επηιέμηκεο).
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ.
10.2.9

ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΡΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Γηελεξγνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΤΑ αξηζ. 263343/13.05.10 φπνπ
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ κέηξνπ θαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο ζηήξημεο, ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ
ειαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο.
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10.2.10 ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΡΟΤ ΚΛΖΡΟΤ ΗΣΟΤ
Γηελεξγνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΤΑ αξηζ. 40835/13.05.10 φπνπ
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ κέηξνπ θαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο ζηήξημεο, ζηνπο γεσξγνχο πνπ παξάγνπλ ζθιεξφ
ζίην.
10.2.11 ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΒΟΔΗΟ & ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ
Γηελεξγνχληαη έιεγρνη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΤΑ αξηζ. 267050/13.05.10 φπνπ
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ζηήξημεο
ζηνπο γεσξγνχο πνπ έρνπλ εθκεηάιιεπζε θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη εθηξέθνπλ
κνζρίδεο αλαπαξαγσγήο θαη ζειάδνπζεο αγειάδεο ππφ πξνυπνζέζεηο.
10.2.12 ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΔΣΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΔΗΟ ΚΡΔΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ εηδηθή ζηήξημε ηνπ ηνκέα αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
κέηξα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζ. 262345/22.03.2010 ΚΤΑ, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1122/09 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζ.
267050/13.05.2010 ΤΑ. Οη έιεγρνη είλαη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη.
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηεμάγνληαη ζην 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ γεσξγψλ θαη
ζπκπεξηιακβάλνπλ κεραλνγξαθηθνχο θαη δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο ζηα πιαίζηα
επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο, θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ
γεσξγψλ πνπ ππνβάιινπλ εληαία αίηεζε.
Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο
γηα ηελ εηδηθή ζηήξημε ζηνλ ηνκέα ηνπ αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο θαη ζε ειέγρνπο πνιιαπιήο
ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο 262345/22.03.2010 ΚΤΑ θαη δηεμάγνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1122/09.
Οη εθκεηαιιεχζεηο ησλ γεσξγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο, επηιέγνληαη
κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλ. (ΔΚ)1122/2009. Δάλ νη επηηφπηνη έιεγρνη απνθαιχςνπλ
ζεκαληηθέο παξαηππίεο ή ππάξμνπλ θαηαγγειίεο γηα παξαηππίεο απμάλεηαη αλάινγα ν
αξηζκφο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ. Γηα θάζε επηηφπην έιεγρν ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ
ειέγρνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαη απφ ηνλ
γεσξγφ.
Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ παξαδίδεηαη ζην γεσξγφ ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο
παξαηππίαο ή άιιεο δηαθσλίαο, σο πξνο ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ.
10.2.13 ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΔΣΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΛΑΗΧΝΧΝ
Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ εμάγεηαη κεραλνγξαθηθφ δείγκα 5% απφ ηελ
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Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ κε αλάιπζε θηλδχλνπ. ην ελ ιφγσ πνζνζηφ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαγσγνί εθείλνη πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ην
κεραλνγξαθηθφ δείγκα ηεο Δληαίαο Απνδεζκεπκέλεο Δλίζρπζεο.
Οη έιεγρνη ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ κέηξνπ αθνξνχλ:
1. ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ εθηάζεσλ
2. ζηελ επαιήζεπζε ηεο ππθλφηεηαο θχηεπζεο ησλ ειαηνδέληξσλ
3. ζηελ δηαπίζησζε ηήξεζεο ησλ ειαηψλσλ ζε θαιέο ζπλζήθεο παξαγσγήο.

10.3

ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληί ησλ θπζηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε
δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ κε ηειεπηζθφπηζε - ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο
Διέγρσλ
κε
Σειεπηζθφπηζε
2009,
ηνπ
JRC
(file://S:\FMPArchive\P\10021.doc) - φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.2.5 ζηνηρείν
Α ζεκείν 2 ηεο παξνχζαο, ε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ πεξηιακβάλεη:
i.

θσηνγξαθηθή εξκελεία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ή αεξνθσηνγξαθηψλ φισλ ησλ
αγξνηεκαρίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ αλά αίηεζε, κε ζθνπφ ηελ
αλαγλψξηζε ηεο θπηηθήο θάιπςεο θαη ηε κέηξεζε ηεο έθηαζήο ηνπο

ii.

επηηφπην θπζηθφ έιεγρν φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ, γηα ηα νπνία ε θσηνεξκελεία
δελ επηηξέπεη λα επαιεζεπζεί ε αθξίβεηα ηεο δήισζεο θαηά ηξφπν πνπ θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθφο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αγξνηεκάρηα
παξέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (πίλαθεο αγξνηεκαρίσλ κε ηα
απνηειέζκαηα Σειεπηζθφπηζεο θαη ράξηεο) απφ ηε Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθήο
ηνπ ΤΑΑΣ.

iii. πκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξαθηηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ «Έληππν Δπηηφπηνπ

Διέγρνπ Δθκεηάιιεπζεο κεηά απφ Σειεπηζθφπηζε 2010» θαη ησλ ζρεηηθψλ
πηλάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο επηζπλαπηφκελεο νδεγίεο.
iv. Δηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ κε Σειεπηζθφπηζε θαη θαηαρψξεζε

ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ κεηά απφ Σειεπηζθφπηζε, ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
θαηαρψξεζεο.
2. Οη ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.2.2 ζηνηρείν Α
ζεκείν 5 ηεο παξνχζαο, δηεμάγνληαη κε ηα θιαζηθά κέζα επηηφπηνπ ειέγρνπ, εάλ δελ
είλαη πιένλ δπλαηφλ λα δηελεξγεζνχλ κε ηειεπηζθφπηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο.
3. Όπνπ ελδείθλπηαη, νη επηηόπηνη έιεγρνη πνιιαπιήο ζπκκόξθσζεο επηηξέπεηαη λα
δηελεξγνχληαη κε εθαξκνγή ηερληθψλ ηειεπηζθφπηζεο.
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10.4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ

ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ε λνκαξρηαθή
απηνδηνίθεζε, ν ΟΠΔΚΔΠΔ ή ε επηηξνπή δηεμαγσγήο επηηφπησλ ειέγρσλ ηεο
παξαγξάθνπ 10.2.6 ηεο παξνχζαο, πξαγκαηνπνηνχλ ιήςε δεηγκάησλ θαη απνζηνιή ηνπο
ζε εξγαζηήξην.
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηεμάγνληαη απφ εξγαζηήξηα αλήθνληα ή επνπηεπφκελα απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Σα απνηειέζκαηα απηά θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ.

10.5

ΤΝΣΟΝΗΜΟ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ

Ζ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Οη Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο & Γξαθεία πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζηα πιαίζηα εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ, χζηεξα απφ ηηο νδεγίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηνχλ πξσηνβάζκηνπο θαη δεπηεξνβάζκηνπο
δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο επί ησλ πξσηνβάζκησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχλ νη θνξείο ειέγρνπ (ΓΑΑ, θιπ) θαη ειέγρνπο επνπηείαο ησλ θνξέσλ ειέγρνπ,
φπνπ έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο (κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, κηθξά λεζηά Αηγαίνπ,
αηγνπξφβεην γάια, ζθάγηα ηαχξσλ θ.ιπ.). Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχλ δεπηεξνβαζκίνπο
δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο, επί ησλ πξσηνβαζκίσλ ειέγρσλ νη νπνίνη
δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηέο ηεο ππεξεζίαο ηνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο επηηξνπέο
πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζπγθξνηνχλ επηηξνπέο νη νπνίεο
δηεμάγνπλ δηαπηζησηηθνχο ειέγρνπο επνπηείαο (δεπηεξνβάζκηνπο) ζηνπο θνξείο ηεο
πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί πξσηνβάζκηνη έιεγρνη κε
ζθνπφ ηελ επίηεπμε βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θαζεζηψηνο.
Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηνχληαη:
10.5.1

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟΗ)

Οη έιεγρνη απηνί είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί επί ησλ ήδε δηελεξγεζέλησλ πξσηνβάζκησλ
επηηφπησλ ειέγρσλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε πνζνζηφ κέρξη 2% απηψλ θαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή άιιν θνξέα ειέγρνπ ζε πνζνζηφ κέρξη 5% απηψλ.
Καηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαζεζηψηνο
ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ησλ πξσηνβάζκησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ή
άιιν θνξέα ειέγρνπ.
Οη ελ ιφγσ έιεγρνη είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο θαθέινπο ησλ
γεσξγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα κεραλνγξαθηθά δείγκαηα ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη δεπηεξνβάζκηνη επηηφπηνη έιεγρνη.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ δηνηθεηηθώλ ειέγρσλ ππεξηζρύνπλ εθείλσλ
ησλ πξσηνβάζκησλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ζπληάζζνληαη ζρεηηθά πξαθηηθά.
10.5.2

ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟΗ)

Οη έιεγρνη απηνί είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί επί ησλ ήδε δηελεξγεζέλησλ πξσηνβάζκησλ
επηηφπησλ ειέγρσλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε πνζνζηφ κέρξη 2% απηψλ θαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή άιιν θνξέα ειέγρνπ ζε πνζνζηφ κέρξη 5% απηψλ.
Οη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη χζηεξα απφ ηελ εμαγσγή κεραλνγξαθηθνχ δείγκαηνο,
δηεμάγνληαη κεηά ηνπο πξσηνβάζκηνπο ειέγρνπο θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε
πιεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηόπησλ ειέγρσλ ππεξηζρύνπλ εθείλσλ
ησλ πξσηνβάζκησλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ζπληάζζνληαη πξαθηηθά. Σν πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ
πξέπεη λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ιεπηνκεξψο ζηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, κε
πιήξε αηηηνιφγεζε ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ ειέγρνπ.
Οη πεξηπηψζεηο ησλ δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ ειέγρσλ πνπ, ελδερνκέλσο, δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα εμέηαζεο
ελζηάζεσλ θαηφπηλ ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ κέξνπο ησλ γεσξγψλ, νη νπνίνη δηαθσλνχλ
κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ (βιέπε § 10.4 ηεο παξνχζαο).
εκεηψλεηαη φηη νη δεπηεξνβάζκηνη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ
ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ
(πξαθηηθά ειέγρνπ, κέζνδνη κέηξεζεο θ.ιπ.), γηα ηε δηαπίζησζε θαη εμαθξίβσζε ησλ
ζηνηρείσλ θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ηε
βειηίσζε ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ.
10.5.3

ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΟΠΣΔΗΑ

Καηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαζεζηψηνο
απφ ηνλ αξκφδην θνξέα πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ.
Μεηά απφ θάζε έιεγρν επνπηείαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ
δεπηεξνβαζκίσλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ, ζπληάζζεηαη έληππν ειέγρνπ θαη
έθζεζε ειέγρνπ αλά θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί αξκνδηφηεηεο θαη αλά έηνο
εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο:
-

ηηο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ,

-

ηηο εθηηκήζεηο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο σο άλσ
δηαπηζηψζεηο,
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-

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πινπνίεζεο ησλ νδεγηψλ, εληνιψλ θαη γεληθά ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο,

-

ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ,

-

ηε δηαπίζησζε φηη ν θνξέαο ή ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζε πνηνηηθφ επίπεδν επαξθέο
γηα λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη

-

ηηο πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη επηβνιή θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ζθάικαηνο ή
παξαηππίαο.

Οη εθζέζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνθεηκέλνπ
λα αμηνινγεζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηα κέηξα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεξνχληαη ζε ρσξηζηφ αξρείν καδί κε
ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
10.5.4

ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ

Πξφθεηηαη γηα απξφβιεπηνπο έιεγρνπο, πξσηνβάζκηνπο ή δεπηεξνβάζκηνπο, νη νπνίνη
δηελεξγνχληαη θαηφπηλ θαηαγγειηψλ ή εληνιψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Οη έιεγρνη απηνί δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη κπνξεί λα
επεθηαζνχλ θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.
10.5.5 ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΟΤ
ΟΠΔΚΔΠΔ
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ (επηηφπησλ θαη δηνηθεηηθψλ) – πξαθηηθά ειέγρσλ –
θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ
ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ηπρφλ θπξψζεσλ
ζε δηθαηνχρνπο.
Μεηά ηε ιήμε ησλ ειέγρσλ νη ειεγθηέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ ζπληάζζνπλ, ζχκθσλα κε φζα αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ, εηήζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ , φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.5.3 (κία
γηα θάζε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κία ζπλνιηθή εηθφλα
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζεζηψηνο θαζψο θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ ειεγθηψλ.
Οη εθζέζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ
λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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10.6
10.6.1

ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΟΤ
ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΧΝ Α’ ΒΑΘΜΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

Έλζηαζε κπνξεί λα ππνβάιεη έλαο γεσξγφο ακέζσο κεηά ηνλ έιεγρν, εθφζνλ έρεη
παξαιάβεη ην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη δελ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ, θαη κεηά
ηελ έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο, εληφο δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα.
1. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη σο εμήο:
i.

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο θαηφρνπο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
εγγξάθσο απ' επζείαο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ
ηελ πξψηε εκέξα πνπ έιαβαλ γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.
ηελ έλζηαζή ηνπ ν παξαγσγφο νθείιεη λα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο
θαζψο θαη λα πξνζθνκίδεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμεη ην αιεζέο ησλ ιφγσλ ηνπ.

ii.

Οη παξαπάλσ ελζηάζεηο εμεηάδνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηξηκειή
επηηξνπή, εμαηξνπκέλσλ ησλ α' ειεγθηψλ πνπ δηεμήγαγαλ ηνλ έιεγρν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Χο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
10.2.6.

iii. Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο ελζηάζεηο ησλ

παξαγσγψλ. Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο
κεηέρνπλ ηξία (3) κέιε ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά.
iv. ε πεξίπησζε πνπ βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ απαηηείηαη επηηφπηνο

επαλέιεγρνο, απηφο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
v.

Αλ ε εμέηαζε κίαο έλζηαζεο δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλεδξηάζεηο, ε
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε,
αθνχ πξνεγνπκέλσο, ηα κέιε πνπ δελ κεηείραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο,
ελεκεξσζνχλ πιήξσο σο πξνο ηα νπζηψδε ζεκεία ησλ θαη’ απηέο ζπδεηήζεσλ.

vi. ην ηέινο ηεο εθδίθαζεο θάζε έλζηαζεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο

Δπηηξνπήο ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο, ηα κέιε πνπ ήζαλ
παξφληα θαζψο θαη ε πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ
νπνία γίλεηαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη δεθηή ή απνξξίπηεηαη ε έλζηαζε.
vii. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.

ην πξαθηηθφ θαηαρσξνχληαη νη γλψκεο ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ.
viii. Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο είλαη νξηζηηθά θαη

πξνζβάιινληαη κφλν ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.
ix. Οη ελζηάζεηο γηα ειέγρνπο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ππνβάιινληαη θαη

εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θαη’ έηνο εθδηδφκελε ζρεηηθή
εγθχθιην ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
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10.6.2

ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΧΝ Β’ ΒΑΘΜΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ επνπηείαο (δηνηθεηηθψλ -

επηηφπησλ) ελεκεξψλνληαη νη παξαγσγνί ζηηο αηηήζεηο ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε
παξαηππία, ε νπνία νδεγεί ζηελ δηφξζσζε ή ηελ απφξξηςε ησλ αηηήζεψλ ηνπο, κε
επίδνζε αληηγξάθνπ ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη, εθφζνλ
επηζπκνχλ, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλζηαζε εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
2. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, θαηά ησλ

απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ επνπηείαο πνπ δηελεξγεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ ζε φια ηα ηζρχνληα
θαζεζηψηα ελίζρπζεο (σο παξάγξαθνο 2.1 ζηνηρείν Γ ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξνχζαο),
εγγξάθσο ζηηο αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, εληφο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.
3. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ πνπ

ζπζηήλεηαη κε Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ απφ ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο
γηα ηνπο ειέγρνπο Κεληξηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ νη
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο απνζηέιινπλ άκεζα ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ηνπ
Οξγαληζκνχ, ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ζρεηηθή έθζεζε θαζψο θαη
απφ αθξηβή αληίγξαθα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ.
4. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ ελζηάζεσλ, ε ζχληαμε

πξαθηηθψλ εμέηαζεο απηψλ, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηψλ θαη ε εηζήγεζε ζηα αξκφδηα
φξγαλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ επηβνιή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ
θπξψζεσλ. Ζ Δπηηξνπή απηή εθδηθάδεη ηηο ελζηάζεηο εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπο ζηελ Τπεξεζία. Ζ σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ
απαηηνχληαη επηπιένλ ζηνηρεία.
5. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθέο θαη θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζηνπο

ελδηαθεξφκελνπο. Τπνβνιή δεχηεξεο έλζηαζεο γηα ην ίδην ζέκα δελ επηηξέπεηαη.
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ΚΤΡΧΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

11

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο αλαθέξεηαη, θαη’ αξρήλ, ζηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηεο
παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
Λακβάλνληαο, φκσο, ππφςε ην άξζξν 69 ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1122/2009, ζχκθσλα κε ην νπνίν
«όζνλ αθνξά ηηο εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο ζηήξημεο, ηα θξάηε
κέιε πξνβιέπνπλ, γηα θάζε κέηξν, κεηώζεηο θαη απνθιεηζκνύο ηζνδύλακνπο θαη’ νπζία κε
ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηελ παξνύζα παξάγξαθν. Σηελ πεξίπηωζε ηωλ ζηξεκκαηηθώλ
εληζρύζεωλ ή ηωλ εληζρύζεωλ γηα δώα, εθαξκόδνληαη αλαιόγωο νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
κέξνπο. Επηπιένλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, εθαξκόδεηαη αλαιόγωο ην άξζξν 18 ηνπ
θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1975/2006 ηεο Επηηξνπήο.», νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ζηνπο
ηνκείο γεσξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο.
Τπελζπκίδεηαη ζην ζεκείν απηφ θαη ε έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηελ αλαθνξά "θαζεζηψηα
ελίζρπζεο", ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ Γ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο
παξνχζαο.

11.1 ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ
1. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ κεηψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ απφ ηηο εληζρχζεηο ζε πεξίπησζε
κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη
έλαο γεσξγφο δελ πιεξνί ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο
αηηεζείζαο ελίζρπζεο, ε ελίζρπζε ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο πνπ ρνξεγήζεθε ή πνπ
πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί γηα ηελ νπνία πιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο, ππφθεηηαη ζε
κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνχο .
2. Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, ηελ έθηαζε, ηνλ
δηαξθή ραξαθηήξα θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εληνπηδφκελεο κε ζπκκφξθσζεο θαη κπνξεί
λα θζάλεη κέρξη ηνλ πιήξε απνθιεηζκφ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θαζεζηψηα ελίζρπζεο γηα
έλα ή πεξηζζφηεξα εκεξνινγηαθά έηε. 73/21
11.1.1

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ

Χο έθηαζε αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εληζρχζεσλ θαη ησλ θπξψζεσλ ζηα
πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο κε βάζε ηελ έθηαζε, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο
παξνχζαο, θαζνξίδεηαη ε έθηαζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο νκάδαο.
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (11), δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο
θαιιηεξγεηηθέο νκάδεο θαηά πεξίπησζε:
i.

εθηάζεηο πνπ δειψλνληαη κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ
ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαη νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εηδηθνχο γηα θαζεκία φξνπο
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ii. κηα νκάδα γηα θάζε έθηαζε γηα ηνπο ζθνπνχο θάζε άιινπ θαζεζηψηνο

ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, γηα ην νπνίν ηζρχεη δηαθνξεηηθφ χςνο ελίζρπζεο.
iii. Δθηάζεηο πνπ δειψλνληαη ζηε ζηήιε «ινηπέο ρξήζεηο».

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ i. ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο
ηεο αμίαο ησλ δηαθφξσλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο γηα ηελ αληίζηνηρε έθηαζε πνπ έρεη
δεισζεί.
2. Δάλ ε ίδηα έθηαζε ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα αίηεζε ελίζρπζεο ζην πιαίζην
πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, ε έθηαζε απηή
ιακβάλεηαη ππφςε ρσξηζηά γηα θαζέλα απφ ηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα ελίζρπζεο.
3. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ζηα εηδηθά δηθαηψκαηα ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο θαη’
αληηζηνηρίαλ πξνο ην ζηνηρείν 3 ζεκείν i. ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ζρεηηθήο ελίζρπζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ θπξψζεσλ, ηα εηδηθά δηθαηψκαηα,
ινγίδνληαη σο κηα εληαία νκάδα δσηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ν
κέζνο φξνο ηεο αμίαο ησλ δηαθφξσλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ΜΜΕ
βάζεη ησλ δψσλ πνπ έρνπλ δεισζεί.
11.1.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΔΚΣΑΔΧΝ

ΜΖ

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

ΣΧΝ

ΠΡΟ

ΔΝΗΥΤΖ

Θεσξνχκε φηη έλα δεινχκελν αγξνηεκάρην δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ θνηλνηηθψλ
θαλνληζκψλ θαη έλα κέξνο ηνπ ή νιφθιεξν ζεσξείηαη σο κε επηιέμηκν, φηαλ:
1.

δελ έρεη ςεθηνπνηεζεί.

2.

ε πξνζδηνξηζζείζα έθηαζή ηνπ δε ζπκθσλεί κε ηε δεισζείζα.

3.

είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 εθηάξηα, ή είλαη κηθξφηεξν 0,03 εθηάξηα αλ πξφθεηηαη γηα
ειαηνηεκάρην.

4.

είλαη κηθξφηεξν απφ 0,01 εθηάξηα αλ πξφθεηηαη γηα ειαηνηεκάρην γηα ηελ θαη’
απνθνπήλ ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ
ηνπ Αηγαίνπ.

5.

δειψλεηαη κε επηιέμηκε θαιιηέξγεηα ελψ ην 2003 είρε δεισζεί σο κφληκνο
βνζθφηνπνο.

6.

δελ θαιιηεξγείηαη απφ ηνλ αηηνχληα ή απηφο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην
θαιιηεξγεί.

7.

απνηειεί αληηθείκελν πνιιψλ δειψζεσλ απφ πνιινχο παξαγσγνχο, (απφ ηνπο
νπνίνπο κφλν ν λφκηκνο θάηνρνο δηθαηνχηαη λα ην θαιιηεξγεί).

8.

απνηειεί αληηθείκελν αίηεζεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ ζε δηαθνξεηηθά
εηδηθά θαζεζηψηα, κε εμαίξεζε:
i.

αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ππάξρεη απνδεθηή ζπγθαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4.2 ζηνηρείν 5 ηεο παξνχζαο

θαζψο θαη κε εμαίξεζε ηα
ii.

θαζεζηψηα ηεο εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο θαη ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ.
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9.

απνηειεί αληηθείκελν αίηεζεο εληαίαο ελίζρπζεο θαη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο
επηιεμηκφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 6.1.3, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο (π.ρ. είλαη δεληξψλαο θαξπψλ κε θέιπθνο εληαγκέλνο ζην κέηξν ηεο δάζσζεο,
ζηα πιαίζηα ζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΠΔ (θαλ. 1257/1999).

10. απνηειεί αληηθείκελν αίηεζεο εληαίαο ελίζρπζεο γηα ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ πνπ

έρνπλ θαηαλεκεζεί απφ ην εζληθφ απφζεκα θαη δειψλεηαη σο έθηαζε ζε θαιή
γεσξγηθή θαηάζηαζε (νκάδα θαιιηεξγεηψλ κε θσδηθφ 26).
11. απνηειεί αληηθείκελν αίηεζεο ελίζρπζεο γηα θαιιηέξγεηα, δαραξφηεπηισλ ή ηνκάηαο

κεηαπνίεζεο θαη δελ έρεη θαηαηεζεί ε απαηηνχκελε, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε.
12. ε ζπνξά θαη ε θαιιηέξγεηα δελ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο αγξνλνκηθνχο

θαλφλεο ή δελ πιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2 (βακβάθη)
13. ε ζπνξά δελ είρε νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηηο 31 Μαΐνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί

αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ
14. ε θαιιηέξγεηα, θαηά πεξίπησζε, δελ έρεη θηάζεη ζην ζηάδην αλζνθνξίαο ή δελ

παξέκεηλε έσο 30.06, φπνπ απαηηείηαη, ή ε ζπγθνκηδή δελ έγηλε κεηά ην ζηάδην ηεο
γαιαθηηθήο σξίκαλζεο (βιέπε παξάγξαθν 10.2.6. Α. ηεο παξνχζαο).
15. ην ηηκνιφγην αγνξάο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζπνξάο ζθιεξνχ ζίηνπ, θέξεη

εκεξνκελία κεηά ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2010 (σο έγγξαθν κε α.π. 36472/03.03.06 ηεο
Γηεχζπλζεο ΠΑΠ- Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ ΤΑΑΣ)
16. ε ρξεζηκνπνηνχκελε πνηθηιία είλαη κε επηιέμηκε (ζθιεξφ ζηηάξη, βακβάθη).
17. Έρεη θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζπνξάο

θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
18. δειψλεηαη σο βνζθφηνπνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εθηαηηθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο λα

ηεξείηαη ε ειάρηζηε ππθλφηεηα βφζθεζεο ησλ 0,2 Μ.Μ.Ε. αλά εθηάξην, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο δηαηήξεζεο ηνπ βνζθνηφπνπ ζηε δηάζεζε ηνπ γεσξγνχ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.3 ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζαο.
19. δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ εθηάζεηο κε βξάρνπο, κεγάιεο θιίζεηο, δαζσκέλεο

εθηάζεηο θ.ιπ., φηαλ πξφθεηηαη γηα εθηάζεηο βνζθνηφπσλ.
20. Σα δεισκέλα πξνο ελίζρπζε αγξνηεκάρηα δελ είλαη ςεθηνπνηεκέλα ζην Ο.Π.. 2010

– G.I.S.
11.1.3

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΠΡΟ ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Α. ΒΑΖ ΤΠΟΛ/ΜΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΔΚΣΑΔΗ ΠΟΤ ΓΖΛΧΝΟΝΣΑΗ
1. ηελ πεξίπησζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο
ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο, εάλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνζδηνξηζζείζα
έθηαζε κηαο θαιιηεξγεηηθήο νκάδαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δεισζείζα ζηελ αίηεζε
ελίζρπζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε δεισζείζα έθηαζε.
2. Όζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο:
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–

εάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο θαη ηεο
δεισζείζαο έθηαζεο, σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ην
κηθξφηεξν.

–

εάλ ν αξηζκφο ησλ δεισζέλησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ
ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν γεσξγφο, ηα δεισζέληα
δηθαηψκαηα ελίζρπζεο πεξηνξίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν γεσξγφο.

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ κεηψζεσλ θαη ησλ απνθιεηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 11.1.4 θαη 11.1.5 ηεο παξνχζαο, ζηελ πεξίπησζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ζην
πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο,
εάλ ε δεισζείζα έθηαζε κηαο θαιιηεξγεηηθήο νκάδαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε απηήο, ε ελίζρπζε γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα ππνινγίδεηαη κε βάζε
ηελ πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε.
Δληνχηνηο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηνηρείνπ 5 ηεο παξαγξάθνπ 16.1 ηεο παξνχζαο, εάλ ε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο
πνπ έρεη δεισζεί γηα ελίζρπζε ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ
2.1 ζηνηρεία Α θαη Β ηεο παξνχζαο, είλαη ίζε κε 0,1 εθηάξην ή κηθξφηεξε, ε
πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε ζεσξείηαη ίζε κε ηε δεισζείζα έθηαζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
απηφ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη δεισζείζεο σο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο ζε επίπεδν
θαιιηεξγεηηθήο νκάδαο.
Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ (δεχηεξνπ) εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε δηαθνξά
αληηπξνζσπεχεη άλσ ηνπ 20 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ έρεη δεισζεί γηα ηηο
εληζρχζεηο.
4. Όζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο πνπ δειψλνληαη γηα ηελ πξφζζεηε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ
εηδηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ζθιεξνχ ζίηνπ, εάλ ε δεισζείζα, θαηά πεξίπησζε, έθηαζε
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ έθηαζε κεηά απφ αλαγσγή ηεο ειεγρζείζαο πνζφηεηαο
πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ (πειίθν ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ - γηα
ηε ρξήζε ηεο νπνίαο ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηα ηεο ειάρηζηεο απνδεθηήο πνζφηεηαο πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ αλά εθηάξην, πνπ έρεη
θαζνξηζζεί απφ ην ΤΑΑΣ), ηφηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε
αλεγκέλε έθηαζε (βιέπε παξάγξαθν 7.2.2 ηεο παξνχζαο).
1. ε πεξίπησζε εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ πνπ δειψλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
δηθαησκάησλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη ε ππθλφηεηα βφζθεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2
ΜΜΕ/ha, σο επηιέμηκε έθηαζε βνζθνηφπνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ,
ινγίδεηαη απηή πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ αλαγσγή ηνπ ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ΜΜΕ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ δεισζέλησλ θαη δηνηθεηηθά & επηηφπηα ειεγρζέλησλ
επηιέμηκσλ δψσλ, θαζψο θαη ησλ επηιέμηκσλ δψσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ΚΒΓ,
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο δηαηήξεζεο ηνπ βνζθνηφπνπ ζηε δηάζεζε ηνπ
γεσξγνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.3 ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζαο (πειίθν ηνπ
ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ΜΜΕ δηα ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ππθλφηεηαο ησλ
0,2 ΜΜΕ/ha).
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2. Δάλ ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 14 ηεο παξνχζαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ λα ιάβεη ελίζρπζε γηα ηελ
έθηαζε ή ηα δψα πνπ ήηαλ επηιέμηκα θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ νη ιφγνη αλσηέξαο
βίαο ή νη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο.
Β. ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ ΕΧΑ ΠΟΤ ΓΖΛΧΝΟΝΣΑΗ
Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 11.2.1 θαη 11.2.2, εάλ ν αξηζκφο δψσλ πνπ έρεη
δεισζεί ζε αίηεζε ελίζρπζεο ππεξβαίλεη εθείλνλ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί θαηφπηλ
δηνηθεηηθψλ ή επηηφπησλ ειέγρσλ, ε ελίζρπζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πξνζδηνξηζζέληα
δψα.
Γεληθά νη ίδηεο θπξώζεηο επηβάιινληαη ηόζν ζηα απνηειέζκαηα ηωλ δηνηθεηηθώλ όζν θαη
ηωλ επηηόπηωλ ειέγρωλ.
11.1.4 ΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΓΖΛΧΖ
ΔΚΣΑΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ
1. Δάλ, φζνλ αθνξά κηα θαιιηεξγεηηθή νκάδα, ε έθηαζε πνπ έρεη δεισζεί γηα ηνπο
ζθνπνχο νπνηνπδήπνηε θαζεζηψηνο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηνηρεία Α & Β ηεο παξνχζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ηεο παξνχζαο, ηφηε:
i.

Δάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 3% ή ηα δχν (2) εθηάξηα, αιιά δελ ππεξβαίλεη ην
20% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, ε ελίζρπζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ
πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε, κεησκέλε θαηά ην δηπιάζην ηεο δηαπηζησζείζαο
δηαθνξάο θαη

ii. Δάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 20% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, δε ρνξεγείηαη

θακηά ελίζρπζε βάζεη ηεο έθηαζε γηα ηελ ελ ιφγσ θαιιηεξγεηηθή νκάδα.
iii. Δάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, ν γεσξγφο -

εθηφο απφ ηε κε ιήςε ελίζρπζεο, φπσο πξνεγνπκέλσο - απνθιείεηαη επί πιένλ
θαη απφ ηε ιήςε εληζρχζεσλ κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεισζείζαο έθηαζεο θαη ηεο πξνζδηνξηζζείζαο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ηεο παξνχζαο. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 5β ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 885/2006, κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ
πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο νθεηιήο. Δάλ ην πνζφ δε ζπκςεθίδεηαη εμ
νινθιήξνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ
εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο, ην
ππφινηπν παξαγξάθεηαη.
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11.1.5 ΓΖΛΧΖ ΔΚΣΑΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΚ
ΠΡΟΘΔΔΧ
1. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεισζείζαο έθηαζεο θαη ηεο
πξνζδηνξηζζείζαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην 0,5%
ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο ή ην 1 εθηάξην θαη νθείιεηαη ζε δήισζε έθηαζεο
κεγαιχηεξεο ηεο πξαγκαηηθήο απφ πξφζεζε, δελ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε ηελ νπνία ζα
δηθαηνχληαλ ν γεσξγφο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 γηα ην ζπγθεθξηκέλν
εκεξνινγηαθφ έηνο δπλάκεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο.
2. Δπηπιένλ, εάλ ε ελ ιφγσ δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 20% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο,
ν γεσξγφο απνθιείεηαη θαη πάιη απφ ηε ιήςε εληζρχζεσλ κέρξη πνζνχ ίζνπ κε εθείλν
πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεισζείζαο έθηαζεο θαη ηεο πξνζδηνξηζζείζαο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ηεο παξνχζαο. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5β ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 885/2006, κε κειινληηθέο
πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ
είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο νθεηιήο. Δάλ ην πνζφ δε ζπκςεθίδεηαη εμ
νινθιήξνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ
πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο, ην ππφινηπν παξαγξάθεηαη.
11.1.6 ΜΔΗΧΔΗ &
ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ
ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΒΑΜΒΑΚΗ
1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελδερφκελεο επηβνιήο κεηψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 11.1.4 ή 11.1.5 ηεο παξνχζαο, εάλ δηαπηζησζεί φηη ν γεσξγφο δελ
ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 30 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ
θαλνληζκνχ(ΔΚ) αξηζ. 1121/2009, ν ελ ιφγσ γεσξγφο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
αχμεζεο ηεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 92 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 73/2009. Δπηπξνζζέησο, ε ελίζρπζε γηα ην βακβάθη αλά επηιέμηκν εθηάξην,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2.4, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηεο αχμεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.5 ζηνηρείν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
γεσξγφ.
11.1.7 ΚΤΡΧΔΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΜΔΣΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΛΑΗΧΝΧΝ
1. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαηππηψλ επηβάιινληαη νη εμήο θπξψζεηο:
i.
Καζπζηεξεκέλε θαηάζεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο κέρξη θαη εηθνζηπέληε (25)
εξγάζηκεο εκέξεο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ χςνπο 1% αλά
εξγάζηκε εκέξα επί ηεο αμίαο ηεο ελίζρπζεο.
ii. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα - κεηά απφ παξέιεπζε
εηθνζηπέληε (25) εξγάζηκσλ εκεξψλ - απνξξίπηνληαη.
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iii. Όηαλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη έθηαζε ειαηνηεκαρίνπ κεγαιχηεξε ηεο
αηηεζείζαο, ε ελίζρπζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αηηεζείζα.
iv. Γηαπίζησζε ππέξβαζεο κεηά ηνλ επηηφπην έιεγρν κέρξη 20% κεηαμχ ηεο
δεισζείζαο θαη δηαπηζησζείζαο έθηαζεο ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο, ζπλεπάγεηαη
ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο κε βάζε ηε δεισζείζα έθηαζε κεησκέλε θαηά ην δηπιάζην
ηεο δηαπηζησζείζαο ππέξβαζεο.
v. Γηαπίζησζε ππέξβαζεο θαηά ηνλ έιεγρν κεγαιχηεξεο απφ 20% κεηαμχ ηεο
δεισζείζαο ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο, έθηαζεο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο έθηαζεο
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
vi. Γηαπίζησζε ππέξβαζεο κεγαιχηεξεο απφ 0,5% αιιά φρη κεγαιχηεξεο απφ 20%
κεηαμχ ηεο δεισζείζαο ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο, έθηαζεο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο
έθηαζεο, πνπ απνδίδεηαη ζε πξφζεζε ηνπ αηηνχληνο εθφζνλ επέδεημε βαξεία ακέιεηα
θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, επηζχξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ ελίζρπζε γηα
ην ηξέρνλ έηνο.
vii. Γηαπίζησζε ππέξβαζεο κεγαιχηεξεο απφ 20% κεηαμχ ηεο δεισζείζαο ζηελ
αίηεζε ελίζρπζεο έθηαζεο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο έθηαζεο, πνπ απνδίδεηαη ζε
πξφζεζε ηνπ αηηνχληνο εθφζνλ επέδεημε βαξεία ακέιεηα θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο
αίηεζεο, επηζχξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ ελίζρπζε γηα ην ηξέρνλ θαη ην επφκελν
έηνο.
viii. Με δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ειαηνπαξαγσγνχ,
εθηφο πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, επηζχξεη απνθιεηζκφ απφ ηελ ελίζρπζε γηα ην
ηξέρνλ έηνο.
ix. Γηαπίζησζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν φηη δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
δηαηήξεζε ηνπ ειαηψλα ζε θαιέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ
ηελ ελίζρπζε γηα ην ηξέρνλ έηνο.
x. Γηαπίζησζε θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν φηη δελ ηεξείηαη ν φξνο γηα ηελ ειάρηζηε
ππθλφηεηα ειαηφδεληξσλ αλά ζηξέκκα θαη ειαηνηεκάρην, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ
ηελ ελίζρπζε.
Οη αλσηέξσ θπξψζεηο αλαθέξνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 16.3 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ),
αλαιπηηθά αλά παξαγσγφ θαη είδνο θχξσζεο.

11.2 ΚΤΡΧΔΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΕΧΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
11.2.1

ΜΔΗΧΔΗ & ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΒΟΟΔΗΓΖ

1. Δάλ, ζε ζρέζε κε κηα αίηεζε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο γηα
ην βφεην θαη κνζραξίζην θξέαο, δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δεισζέληνο αξηζκνχ
δψσλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο, ην νπνίν δηθαηνχηαη ν γεσξγφο
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ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πξηκνδφηεζεο, κεηψλεηαη
θαηά ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,
εθφζνλ νη παξαηππίεο δελ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξία (3) δψα.
2. Δάλ νη δηαπηζηνχκελεο παξαηππίεο αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξία (3) δψα, ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο, ην νπνίν δηθαηνχηαη ν γεσξγφο ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ
κέηξσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πξηκνδφηεζεο, κεηψλεηαη θαηά:
α. ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3, εάλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ην

10%,
β. ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3, εάλ απηφ

ππεξβαίλεη ην 10%, αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 20%.
Δάλ ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3 ππεξβαίλεη ην 20%, δελ
ρνξεγείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πξηκνδφηεζεο ε ελίζρπζε ηελ νπνία ζα
δηθαηνχληαλ ν γεσξγφο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ.
Δάλ ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3 ππεξβαίλεη ην 50%, ν
γεσξγφο, επί πιένλ, απνθιείεηαη θαη πάιη απφ ηε ιήςε εληζρχζεσλ κέρξη πνζνχ ίζνπ κε
εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δεισζέληνο αξηζκνχ δψσλ θαη ηνπ
πξνζδηνξηζζέληνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5β ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 885/2006, κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην
δηθαηνχρν απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο νθεηιήο. Δάλ ην
πνζφ δε ζπκςεθίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο, ην
ππφινηπν παξαγξάθεηαη.
3. Γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ν αξηζκφο βννεηδψλ, γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζην πιαίζην θαη
ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο γηα ην βφεην θαη κνζραξίζην θξέαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ πξηκνδφηεζεο θαη ζε ζρέζε κε ηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ
παξαηππίεο, δηαηξείηαη δηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ βννεηδψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ
ελ ιφγσ πεξίνδν πξηκνδφηεζεο.
ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1122/2009, ηα δπλεηηθά επηιέμηκα δψα, γηα ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη
εζθαικέλε ηαπηνπνίεζε ή θαηαγξαθή ζην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο
βννεηδψλ, ζεσξνχληαη δψα γηα ηα νπνία έρνπλ δηαπηζησζεί παξαηππίεο. Όζνλ αθνξά ηα
ελ ιφγσ κέηξα εηδηθήο ζηήξημεο γηα ην βφεην θαη κνζραξίζην θξέαο, γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, κφλν δψα πνπ πξάγκαηη ζθάδνληαη εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έηνπο ζεσξνχληαη δπλεηηθά επηιέμηκα δψα.
4. Δθφζνλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δεισζέληνο αξηζκνχ δψσλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, νθείινληαη ζε
παξαηππίεο πνπ δηαπξάρζεθαλ εθ πξνζέζεσο, απνξξίπηεηαη ε ελίζρπζε ηελ νπνία ζα
δηθαηνχληαλ ν γεσξγφο ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ θαη’ εθαξκνγήλ ηεο
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παξαγξάθνπ 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
πξηκνδφηεζεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε δηαθνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3 ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππεξβαίλεη ην 20%, ν γεσξγφο απνθιείεηαη θαη πάιη απφ ηε
ιήςε εληζρχζεσλ κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
δεισζέληνο αξηζκνχ δψσλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3
ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5β ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
885/2006, κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν
απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο νθεηιήο. Δάλ ην πνζφ δε
ζπκςεθίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ
εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο, ην
ππφινηπν παξαγξάθεηαη.
5. Δθφζνλ ν γεσξγφο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πνιιαπιή
ζπκκφξθσζε επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
11.2.2

ΜΔΗΧΔΗ & ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ

1. Δάλ, ζε ζρέζε κε κηα αίηεζε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ εηδηθήο ζηήξημεο γηα
ην αηγνπξφβεην θξέαο, δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δεισζέληνο αξηζκνχ δψσλ θαη
ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.1.3 ζηνηρείν Β ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ζηνηρεία 2, 3 θαη 4 απφ
ην πξψην δψν γηα ην νπνίν δηαπηζηψζεθαλ παξαηππίεο.
2. Όζνλ αθνξά ηνπο γεσξγνχο πνπ εθηξέθνπλ πξνβαηίλεο θαη αίγεο, γηα ηηο νπνίεο
δηθαηνχληαη ην ίδην χςνο πξηκνδφηεζεο, εάλ απφ επηηφπην έιεγρν πξνθχςεη δηαθνξά ζηε
ζχλζεζε ηνπ πνηκλίνπ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ αλά είδνο, ηα δψα ζεσξείηαη φηη
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα.

11.3 ΚΤΡΧΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΖ ΓΖΛΧΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ
1. Δάλ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο, ν γεσξγφο δελ δειψζεη φιεο ηηο εθηάζεηο πνπ έρεη

ζηε λφκηκε θαηνρή ηνπ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έθηαζεο πνπ δειψζεθε ζηελ εληαία
αίηεζε, αθελφο, θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δεισζείζαο θαη κε δεισζείζαο έθηαζεο,
ππεξβαίλεη ην 3% ηεο δεισζείζαο έθηαζεο, ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ άκεζσλ
εληζρχζεσλ πνπ είλαη θαηαβιεηέεο ζηνλ ελ ιφγσ γεσξγφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο
κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ:
i.

1%, εάλ ε δηαθνξά δελ ππεξβαίλεη ην 20%,

ii. 2%, εάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 20%, αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 50% θαη
iii. 3%, εάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 50%.
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12

ΚΤΡΧΔΗ ΛΟΓΧ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ

Ο ππνινγηζκφο ησλ θπξψζεσλ ιφγσ πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κε αξηζκφ 93229/20.07.10.
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ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΗΧΔΗ

13.1 ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΜΔΗΧΔΧΝ & ΑΠΟΚΛΔΗΜΧΝ
1. Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11.1 & 11.2 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ, δελ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν γεσξγφο έρεη ππνβάιεη
αθξηβή πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή κπνξεί λα απνδείμεη κε άιινλ ηξφπν φηη δε ζπληξέρεη
ππαηηηφηεηα ζην πξφζσπφ ηνπ (ή ζην πξφζσπν άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ή εθπξνζψπνπ
απηνχ)..
2. Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11.1 & 11.2 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα κέξε ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, σο πξνο ηα
νπνία ν γεσξγφο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή φηη ε ππνβιεζείζα
αίηεζε ελίζρπζεο είλαη αλαθξηβήο ή θαηέζηε αλαθξηβήο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο, ππφ ηνλ
φξν φηη ε αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή δελ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζην γεσξγφ ηελ πξφζεζή ηεο
λα δηελεξγήζεη επηηφπην έιεγρν θαη δελ ηνλ έρεη ήδε ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε παξαηππίεο
ζηελ αίηεζε.
Ζ αλαθεξφκελε ζην πξψην εδάθην ελεκέξσζε απφ ην γεσξγφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
πξνζαξκνγή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.

13.2 ΧΡΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΗΧΔΧΝ
1. ε πεξίπησζε φπνπ κηα θαηάζηαζε κε ζπκκφξθσζεο ζπληζηά επίζεο παξαηππία, κε
απνηέιεζκα λα θαιχπηεηαη απφ ηελ επηβνιή κεηψζεσλ ή απνθιεηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 11 ηεο παξνχζαο:
i. νη κεηψζεηο ή νη απνθιεηζκνί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 11.1 θαη 11.2 ηεο
παξνχζαο (νη ζρεηηθέο κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο), επηβάιινληαη σο πξνο ηα
αληίζηνηρα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ.
ii. νη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηεο παξνχζαο (νη
ζρεηηθέο κε ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε), επηβάιινληαη σο πξνο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
εληζρχζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο θαη νησλδήπνηε άιισλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη
ζηηο κεηψζεηο ή ηνπο απνθιεηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν i.
Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην επηβάιινληαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 13.3 ζηνηρείν 2. ηεο παξνχζαο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2988/95 ηνπ
πκβνπιίνπ νη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί δπλάκεη ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ δε ζίγνπλ
ηηο πξφζζεηεο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη θαη’ εθαξκνγήλ άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ
θνηλνηηθνχ ή εζληθνχ δηθαίνπ.
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13.3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΗΧΔΧΝ Δ ΚΑΘΔ ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΥΤΖ
1. Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο, ε νπνία πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί ζε γεσξγφ ζην πιαίζην
θαζεζηψηνο ζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1 ζηνηρεία Α & Β ηεο
παξνχζαο, ππνινγίδεηαη ηεξψληαο ηνπο φξνπο ηνπ εθάζηνηε θαζεζηψηνο ζηήξημεο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε, εάλ ρξεηάδεηαη, ηελ ππέξβαζε ηεο βαζηθήο έθηαζεο, ηεο κέγηζηεο
εγγπεκέλεο έθηαζεο ή ηνπ αξηζκνχ δψσλ γηα ηα νπνία ν παξαγσγφο δηθαηνχηαη
πξηκνδφηεζε.
2. Γηα θάζε θαζεζηψο ζηήξημεο νη κεηψζεηο ή απνθιεηζκνί ζπλεπεία παξαηππηψλ,
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, παξάιεηςεο δήισζεο αγξνηεκαρίσλ, ππέξβαζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ αλσηάησλ νξίσλ, δηαθνξνπνίεζεο, δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη κε
ηήξεζεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο επηβάιινληαη, εάλ ρξεηάδεηαη, κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν θαη ηελ αθφινπζε ζεηξά:
i. Οη κεηψζεηο ή απνθιεηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11.1 θαη 11.2 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ επηβάιινληαη ιφγσ ησλ παξαηππηψλ.
ii. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ i. ρξεζηκνπνηείηαη σο
βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελδερφκελσλ κεηψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζπλεπεία
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.3 & 3.4 ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ.
iii. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ ii. ρξεζηκνπνηείηαη σο
βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελδερφκελσλ κεηψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζπλεπεία
παξάιεηςεο δήισζεο αγξνηεκαρίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11.3 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
iv. ηελ πεξίπησζε ησλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, γηα ηα νπνία έρεη θαζνξηζηεί αλψηαην
δεκνζηνλνκηθφ φξην ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξάγξαθνο 2 θαη ην άξζξν 70
παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ, ηα θξάηε κέιε αζξνίδνπλ ηα πνζά πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ i., ii. θαη iii.
Γηα θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ θαζεζηψηα εληζρχζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζπληειεζηήο κε
δηαίξεζε ηνπ πνζνχ ηνπ αληίζηνηρνπ δεκνζηνλνκηθνχ νξίνπ δηά ηνπ αζξνίζκαηνο
πνζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην. Δάλ ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη
ππεξβαίλεη ηε κνλάδα, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ίζνο κε ην 1.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί ζηνλ κεκνλσκέλν
γεσξγφ ζην πιαίζην θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ γηα ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί
δεκνζηνλνκηθφ αλψηαην φξην, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ
i., ii. θαη iii. πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην ζπληειεζηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
δεχηεξν εδάθην.

13.4 ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΜΔΗΧΔΧΝ ΛΟΓΧ ΓΗΑΦΟΡ/Ζ,
ΓΖΜΟ/ΜΗΚΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜ/Ζ
1. Οη κεηψζεηο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 18 ηεο
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παξνχζαο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
378/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε κείσζε πνπ νθείιεηαη ζηε δεκνζηνλνκηθή
πεηζαξρία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη ε
κείσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ,
επηβάιινληαη ζην άζξνηζκα ησλ εληζρχζεσλ απφ ηα δηάθνξα θαζεζηψηα ελίζρπζεο πνπ
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηηο νπνίεο
δηθαηνχηαη θάζε γεσξγφο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν
13.3 ηνπ παξνχζαο εγθπθιίνπ.
2. Σν πνζφ ελίζρπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ 1 ρξεζηκεχεη σο
βάζε ππνινγηζκνχ νησλδήπνηε κεηψζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο
δηάηαμεο πεξί πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
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1. Χο αλσηέξα βία ή εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο
νπνίεο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζεκεηψζεθε:
i.

ζάλαηνο ηνπ γεσξγνχ,

ii.

καθξφρξνλε επαγγεικαηηθή αληθαλφηεηα ηνπ γεσξγνχ,

iii. δξηκεία θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε γεσξγηθή γε ηεο

εθκεηάιιεπζεο,
iv. θαηαζηξνθή απφ αηχρεκα, ησλ θηεξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξννξίδνληαλ

γηα ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ,
v.

επηδσνηία πνπ έπιεμε νξηζκέλα ή φια ηα δψα ηνπ γεσξγνχ,

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ λνκνινγία ησλ εζληθψλ
δηθαζηεξίσλ ή ηνπ ΓΔΚ κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
2. Αηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο είηε έθηαθησλ ή εμαηξεηηθψλ
πεξηζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε απνδείμεηο ζηνηρεηνζέηεζήο ηνπο,
ππνβάιινληαη εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν
θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμεη, ζηηο θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, νη νπνίεο ελ ζπλερεία δηαβηβάδνπλ ηνλ πιήξε θάθειν ζηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ θαη θξηζνχλ.
Δληνχηνηο, εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ελεκεξσζεί γηα παξαηππίεο ζηελ
αίηεζε ελίζρπζεο ή έρεη εηδνπνηεζεί γηα ηελ πξφζεζή ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ επηηφπην έιεγρν θαη ν ελ ιφγσ επηηφπηνο έιεγρνο απνθαιχςεη
παξαηππίεο, δελ γίλεηαη δεθηή ε παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε.
Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, νη αηηήζεηο αλσηέξαο βίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο ή
κε χπαξμεο δσηθνχ θεθαιαίνπ, εμεηάδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
απνθάζεηο θαη βεβαηψζεηο ζθαγήο ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ιείπνπλ νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο απνθάζεηο θαη βεβαηψζεηο, πξέπεη λα δεηείηαη ε
πξνζθφκηζή ηνπο
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηνπ ζηνηρείνπ Α
ζεκεία 2, 3 & 4, θαζψο θαη ηνπ κέηξνπ ρνξήγεζεο πξφζζεηεο ελίζρπζεο ηνπ ζηνηρείνπ Β
ζεκείν 2, ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο, «νη θαιιηέξγεηεο ζε εθηάζεηο πνπ έρνπλ
ζπαξζεί θαη θαιιηεξγνύληαη ζύκθωλα κε ηα ηνπηθά πξόηππα, αιιά δελ θζάλνπλ ην ζηάδην
ηεο αλζνθνξίαο ή ηεο γαιαθηηθήο ωξίκαλζεο ιόγω εμαηξεηηθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ
έρνπλ αλαγλωξηζζεί από ην νηθείν θξάηνο κέινο, παξακέλνπλ επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε, ππό
ηνλ όξν όηη νη ελ ιόγω εθηάζεηο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό κέρξη
απηό ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο».
Δπνκέλσο, φηαλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηβεβαηψλνπλ επίζεκα ηελ επηθξάηεζε εηδηθψλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ,
νη θαιιηέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα
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πιαίζηα ηνπ Ο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεηηθέο εθηάζεηο δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπφ θαηά ηα παξαπάλσ.
4. Οη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο επηβεβαηψλνπλ πεξηπηψζεηο θπζηθψλ πεξηζηαηηθψλ
(απψιεηα δψσλ, θινπή θαηά δήισζε παξαγσγνχ, ππνρξεσηηθή ζθαγή, ππνρξεσηηθή
ζαλάησζε θ.ιπ.), πνπ δελ αθνξνχλ επηδσνηία.
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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ

15.1 ΔΚΘΔΔΗ ΔΛΔΓΥΧΝ
Οη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ πξέπεη λα ζπληάζζνπλ θαη λα
ππνβάιινπλ εθζέζεηο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ
Ο.. απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Οη εθζέζεηο απηέο απνηεινχλ κία ζπλνπηηθή θαη πιήξε πεξηγξαθή φισλ ησλ ειέγρσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ
Τπεξεζίεο, ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο.
Απνζθνπνχλ ζε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηελ έγθαηξε θαη
ηαθηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ πξηλ απφ ηηο πιεξσκέο, ψζηε λα
πξνιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε παξαηππίεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηπιένλ
έιεγρνη, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν (απμεκέλνο αξηζκφο αηηήζεσλ κε ζεκαληηθέο
απνθιίζεηο, ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο ή /θαη ςεπδείο
δειψζεηο θ.ιπ.).
Με ηελ έγθαηξε ππνβνιή πιήξσο ζπκπιεξσκέλσλ εθζέζεσλ δηαζθαιίδεηαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ Ο.. θαζψο θαη ε ηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ εγθξηζεηζψλ αηηήζεσλ.
Γηα ηελ εκπνξηθή πεξίνδν 2010-2011 ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κία έθζεζε, ε νπνία
ζπληάζζεηαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη αθνξά ηηο αηηήζεηο
πνπ ππνβιήζεθαλ, ηνπο νπηηθνχο-δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, δηνηθεηηθνχο & επηηφπηνπο
ειέγρνπο, ειέγρνπο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ειέγρνπο ηειεπηζθφπηζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Ζ έθζεζε απηή δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξηλ ηελ
έθδνζε θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν απαξαίηεηνο
ηερληθφο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαζεζηψησλ. Ζ έγθαηξε ππνβνιή
ηεο έθζεζεο απηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη επηηξέπεη εληνπηζκφ πηζαλψλ
πξνβιεκάησλ ελσξίο κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή θαζπζηέξεζεο ησλ πιεξσκψλ.
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κεγάισλ απνθιίζεσλ κεηαμχ δεισζεηζψλ θαη
πξνζδηνξηζζεηζψλ εθηάζεσλ απφ ηνπο ειέγρνπο, ν ΟΠΔΚΔΠΔ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη
γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ ειέγρσλ.
Οη ελ ιφγσ εθζέζεηο είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
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16.1

ΠΛΖΡΧΜΔ
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

1. Γελ ρνξεγνχληαη άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο, φηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ αηηνχληαη ή πξφθεηηαη λα ηνπο θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο
θαη ηνπο απνθιεηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11 θαη 12 ηεο παξνχζαο δελ
ππεξβαίλεη ηα 200 €.
2. Οη πιεξσκέο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο ηνπ
ζηνηρείνπ Α θαη ησλ ηνκέσλ γεσξγίαο ησλ κέηξσλ εηδηθήο ζηήξημεο ηνπ ζηνηρείνπ Β, ηεο
παξαγξάθνπ 2.1 ηεο παξνχζαο, θαηαβάιινληαη έσο θαη ζε δχν δφζεηο εηεζίσο θαηά ηελ
πεξίνδν απφ 1εο Γεθεκβξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο (2011).
3. Οη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζην αθέξαην, ρσξίο θακία κείσζε ή
παξαθξάηεζε, κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
άιισο ζηελ παξνχζα εγθχθιην.
4. Οη εληζρχζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ δελ
θαηαβάιινληαη πξηλ νινθιεξσζεί ε εμαθξίβσζε ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο, ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηεο παξνχζαο θαη ηηο
ππνπαξαγξάθνπο απηήο.
5. Δάλ νη έιεγρνη ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ
324032/24.12.04 (ΦΔΚ 1921/Β/24.12.04), ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
ΠΔΥΧΓΔ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη
ζήκεξα, ζηελ ΚΤΑ 277628/29.05.06 (ΦΔΚ 764/Β/27.06.06), ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζηηο απνθάζεηο
ιεπηνκεξεηψλ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ πξηλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο
ελίζρπζεο, ε αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 17 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
6. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζηα πιαίζηα κεκνλσκέλσλ θαζεζηψησλ
ζηήξημεο, δελ θαηαβάιινληαη εληζρχζεηο ζε δηθαηνχρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη απνδεηρηεί
φηη δεκηνχξγεζαλ ηερλεηά ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ησλ εληζρχζεσλ
απηψλ, κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ νθέιε αληίζεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ελ ιφγσ
θαζεζηψηνο ζηήξημεο.

16.2

ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ & ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΖ

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαηά ηε ρνξήγεζε
ησλ εληζρχζεσλ ησλ θαζεζηψησλ θαη κέηξσλ ζηήξημεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ζηνηρεία Α,
Β θαη ζηνηρείν Γ ζεκείν 1 ηεο παξνχζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, νξίδεηαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, δηα
ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ δηεχζπλζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ
εμνπζηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΔΓΔΠ, φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.
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16.3

ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΧΜΖ

Οη πιεξσκέο δηελεξγνχληαη ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, ή αλά Ννκφ, ή ΓΑΑ θαη
παξηίδα, κεηά ηε δεκηνπξγία θαθέινπ, εθ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ αξρείνπ πιεξσκψλ ηεο
Βάζεο Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1. Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ ελίζρπζεο ζην ζχλνιν ηεο
επηθξάηεηαο ή θαηά λνκφ ή ΓΑΑ θαη παξηίδα εθηππσκέλε, απφ ην κεραλνγξαθηθφ αξρείν
πιεξσκψλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ
αξκφδηνπ ηκήκαηνο, ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ φπνπ απαηηείηαη.
2. πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ή θαηά Ννκφ ή
ΓΑΑ θαη παξηίδα, εθηππσκέλε απφ ην κεραλνγξαθηθφ αξρείν πιεξσκψλ ηεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ, θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο, ηνλ
πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ φπνπ
απαηηείηαη.
3. Λίζηα δηνηθεηηθνχ θαη ππνινγηζηηθνχ ειέγρνπ (check list) ζην ζχλνιν ηεο
επηθξάηεηαο ή θαηά Ννκφ ή ΓΑΑ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ειέρζεζαλ, ππνγεγξακκέλε απφ
ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο.
4. Έθζεζε ειέγρνπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, γηα θάζε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε
πιεξσκήο, κε ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα
κεραλνγξαθηθφ έιεγρν δηαζηαχξσζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
5. Έθζεζε ειέγρνπ κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ δηελεξγεζέληα
κεραλνγξαθηθφ έιεγρν δηαζηαχξσζεο ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
6. Έθζεζε κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα, δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ,
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηκέξνπο εθζέζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γ/λζεσλ ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη θαηαρψξεζε ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ
επξεκάησλ ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηερληθψλ
ειέγρσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
7. Έθζεζε ειέγρνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ Γηθαησκάησλ Δληαίαο Δλίζρπζεο γηα ην ηξέρνλ
έηνο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο.

16.4

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ

1. Ζ ππεξεζία κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εθηππψλεη απφ ην αξρείν πιεξσκψλ
ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ αλαιπηηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ
δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ ησλ θαζεζηψησλ θαη κέηξσλ ζηήξημεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηνηρεία Α, Β θαη ζηνηρείν Γ ζεκείν 1 ηεο παξνχζεο, ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ή αλά
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Ννκφ ή ΓΑΑ θαη παξηίδα νη νπνίεο δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο
θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, θαη θαηαλέκνληαη γηα
δηνηθεηηθφ θαη ππνινγηζηηθφ έιεγρν ζηνπο ειεγθηέο θάζε βαζκίδαο, κε κέξηκλα θαη
επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο.
2. Οη ειεγθηέο δηελεξγνχλ έιεγρν – δηαζηαχξσζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ
ππνινγηζκνχ ηεο πιεξσκήο επί ηεο νζφλεο, κε βάζε ηα δηαζέζηκα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ
δηθαηνχρσλ, φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 1‰ θαη κέρξη 1% ζε επίπεδν Ννκνχ ή ΓΑΑ, ζπκπιεξψλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ηε ιίζηα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη, ζην ζηνηρείν 3 ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ (16.3).
3. Ο θάθεινο πιεξσκήο ζπκπιεξσκέλνο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ (16.3) θαη αξκνδίσο ππνγεγξακκέλνο δηαβηβάδεηαη κε επζχλε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο
ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο.

17

ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΥΡΔΧΣΖΣΧ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΧΝ ΠΟΧΝ

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ επφκελνπ ζηνηρείνπ (2), ζε πεξίπησζε
αρξεψζηεηεο πιεξσκήο, ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο επηζηξέθεη ην ζρεηηθφ πνζφ,
πξνζαπμεκέλν θαηά ηνπο ηφθνπο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν 3 ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Ζ δηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 2520/1997 (ΦΔΚ 173/Α).
Ζ δηαδηθαζία αλάθηεζεο δελ εθαξκφδεηαη, εθφζνλ ην πνζφ, ρσξίο ηνπο ηφθνπο, πνπ
πξέπεη λα αλαθηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν, είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ 100 επξψ ζε ζρέζε κε
κεκνλσκέλε πιεξσκή γηα έλα θαζεζηψο εληζρχζεσλ.
3. Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ,
πεξί ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο, ζηνλ θάηνρν ηεο εθκεηάιιεπζεο έσο ηελ επηζηξνθή ή
ηελ αθαίξεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ.
Σν εθαξκνζηέν επηηφθην ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο,
αιιά δελ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλάθηεζε
πνζψλ βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ.
4. Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ ζηνηρείν 1 δελ ηζρχεη, εάλ ε
πιεξσκή νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο ή άιιεο αξρήο, ην νπνίν δελ ήηαλ εχινγα
δπλαηφλ λα εληνπηζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο εθκεηάιιεπζεο.
Δληνχηνηο, εθφζνλ ην ζθάικα ζπλδέεηαη κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ ππεηζέξρνληαη
ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο ελίζρπζεο, ην πξψην εδάθην εθαξκφδεηαη κφλνλ εάλ ε
απφθαζε αλάθηεζεο δελ θνηλνπνηήζεθε εληφο δσδεθακήλνπ απφ ηελ πιεξσκή.
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ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ

1. Δάλ, νη άκεζεο εληζρχζεηο πνπ δηθαηνχηαη έλαο γεσξγφο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
εκεξνινγηαθφ έηνο, ππεξβαίλνπλ ηα 5.000 €, ην πνζφ πέξαλ ησλ 5.000, κεηψλεηαη γηα
θάζε έηνο έσο ην 2012 θαηά ηα αθφινπζα πνζνζηά:
 2009: 7%
 2010: 8%
 2011: 9%
 2012: 10%
2. Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν 1, πξνζαπμάλνληαη θαηά ηέζζεξηο
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, φζνλ αθνξά ηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 300.000 €.
3. Οη παξαπάλσ κεηψζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη
ζηνπο γεσξγνχο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, φπσο ε έλλνηα απηή νξίδεηαη ζηνλ
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1405/06.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΠΡΔΛΖ

Δγθχθιηνο – Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Ο.. 2010

ειίδα 121 απφ 122

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.– Γιεύθσνζη Δνιαίας Δνίζτσζης & Γιατείριζης Γικαιωμάηων

19

ΠΑΡΟΡΑΜΑΣΑ

1. Δλεκέξσζε παξαγξάθσλ 16.2, 16.3 & 16.4, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 252831/11.03.10
(ΦΔΚ 257/Β/12.03.10)
2. Σξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαγξάθνπο 3, 3.1 & 3.2
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