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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 325
24 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 262346
Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με
βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλί−
ου και 1120/2009 της Επιτροπής
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως το
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου
6παρ.1 του ν.1440/84 (ΦΕΚ Α΄70) «Συμμετοχή της Ελλά−
δος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος
και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και το άρθρο 3 παρ.2
του Ν.1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 65 του ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄101) «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
και ισχύουν σήμερα.
β. Του άρθρου 22, παρ.3, του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα»
δ. του άρθρου 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 135)
ε. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄ 255) με
το οποίο κυρώθηκε η 324032/ 24.12.2004 Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την
εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του

Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β’1921)
και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.»
2. Τους Κανονισμούς:
α. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της
19.01.2009) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006,
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».
β. (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09)
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπε−
ται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλί−
ου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς»
γ. (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09)
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειών διατάξεων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου»
δ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της 29.09.2003)
«για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Το αριθμ. Α/16864/2008 έγγραφο εργασίας με τις
κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης
των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανο−
νισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008.
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού
Τομέα 2009−2013 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή στις 30−06−2008, όπου περιλαμβάνεται το μέτρο
«στήριξης καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης» σύμφωνα
με το άρθρο 9 του καν.479/08, συνολικού προϋπολογι−
σμού 58 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2010−2013 (αιτήσεις
2009−2012).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 347970/8−12−2008 απόφαση των
υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουρ−
γικών εκτάσεων στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β 2508/2008).
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6. Τις με αριθμ. 1294/26−03−09 και 101419/19−1−2010 επι−
στολές του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διεθνών Σχέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Την με αριθμό 14408/26−2−2010 εισήγηση του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρω−
ματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σε εκτέλεση του
κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του κα−
νονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής με σκοπό τον
επανυπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης και/ή τον
καθορισμό νέων δικαιωμάτων, την ενεργοποίηση και την
διαχείριση αυτών.
Άρθρο 2
Φορέας υπολογισμού και διαχείρισης
των δικαιωμάτων ενίσχυσης
1. Αρμόδιος φορέας για τον επανυπολογισμό και/ή
τον καθορισμό νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης καθώς και
την διαχείριση αυτών, στα πλαίσια του καθεστώτος
εφαρμογής της ενιαίας ενίσχυσης, ορίζεται ο Οργανι−
σμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Όπου
στην απόφαση αυτή αναφέρεται Οργανισμός νοείται
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Κάθε υπηρεσία και εποπτεύομενος Οργανισμός
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Οργανισμού τις
τηρούμενες βάσεις δεδομένων με όλες τις πληροφορίες
και τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να γίνεται ο υπο−
λογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων
ενίσχυσης, καθώς και η ταυτοποίηση των στοιχείων
των δικαιούχων.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών παρέχει τα στοιχεία του ΑΦΜ των
δικαιούχων προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι οι
γεωργοί οι οποίοι κατέχουν εκμετάλλευση και ασκούν
γεωργική δραστηριότητα υπό την έννοια του άρθρου
2 του καν. 73/2009 και οι οποίοι:
1. κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία απέκτη−
σαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1782/03.
2. αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει της πα−
ρούσης απόφασης:
α) με μεταβίβαση
β) από το εθνικό απόθεμα
γ) από την ένταξη του τομέα του οίνου στο καθεστώς
της ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 της παρούσης

δ) από την ένταξη του καθεστώτος συνδεδεμένης
στήριξης, που λάμβαναν ορισμένοι γεωργοί όπως ανα−
φέρεται στο παράρτημα XI του κανονισμού 73/2009,
στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσης
ε) από την εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 68 του καν.73/2009
Άρθρο 4
Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής
δικαιωμάτων ενίσχυσης
1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει ανελλιπώς και διαχει−
ρίζεται το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει δημιουργηθεί στα
πλαίσια εφαρμογής των κανονισμών 1782/03 και 73/2009,
με τρόπο ώστε να γίνεται επαλήθευση των δικαιωμά−
των και να επιτρέπονται διασταυρωτικοί έλεγχοι για
τις αιτήσεις ενίσχυσης και το σύστημα αναγνώρισης
αγροτεμαχίων.
2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να δημοσιοποιεί στο
διαδίκτυο μέρος των στοιχείων του συστήματος προσ−
διορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης
για λόγους διαφάνειας και ενίσχυσης του κοινωνικού
ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν τουλάχι−
στον τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυ−
σης ανά τύπο δικαιώματος και ανά εκμετάλλευση.
Άρθρο 5
Ένταξη συνδεδεμένων ενισχύσεων
στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
1. Για τις τομάτες που παραδίδονται προς μεταποίηση
εξακολουθεί να ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2010, η παρα−
κράτηση του 30% της εθνικής συνιστώσας δυνάμει της
παραγράφου 1 του άρθρου 68β του κανονισμού 1782/03,
κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1
του άρθρου 51) του κανονισμού 73/2009.
Εντάσσονται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
από το 2011. Η περίοδος αναφοράς ορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Εντάσσονται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
από το 2010 κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (β) της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 του κανονισμού 73/2009 οι
ενισχύσεις για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται προς
μεταποίηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 68β του καν.1782/03. Καθορίζεται ως περίοδος
αναφοράς για την ένταξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης
τα έτη 2000/01 έως 2006/07 .
3. Εντάσσονται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
από το 2010 δυνάμει του άρθρου 67 οι παρακάτω συν−
δεδεμένες ενισχύσεις:
α) η πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 3 του
καν.73/2009
β) η ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στον
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του καν.73/2009
γ) οι στρεμματικές ενισχύσεις για καρπούς με κέλυ−
φος που προβλέπονται στο τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα
4 του καν. 73/2009.
δ) η ενίσχυση στον τομέα των σπόρων προς σπορά
που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 5 του
καν.73/2009.
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Καθορίζεται ως περίοδος αναφοράς για την ένταξη
της συνδεδεμένης ενίσχυσης τα έτη 2007 και 2008.
4. Εντάσσεται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
από το 2010 η ειδική πριμοδότηση ποιότητας για το
σκληρό σιτάρι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1782/2003.
Καθορίζεται ως περίοδος αναφοράς για την ένταξη
της συνδεδεμένης ενίσχυσης τα έτη 2007 και 2008.
5. Καταργείται από το 2010 η παρακράτηση μέρους
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στους τομείς
σιτηρών, βοείου και αιγοπροβείου κρέατος, ελαιολά−
δου, καπνού και ζάχαρης δυνάμει του άρθρου 69 του
καν.1782/03, κατ’εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 72 του καν.73/2009.
Καθορίζονται ως περίοδοι αναφοράς για την ένταξη
των επιμέρους ποσών οι σχετικές περίοδοι αναφοράς
που αναφέρονται στον καν.1782/03, ήτοι τα έτη 2000−
2002 για όλους τους τομείς και τα έτη 1999−2002 για το
ελαιόλαδο. Ειδικά για τον τομέα της ζάχαρης καθορί−
ζεται η περίοδος αναφοράς που είχε αποφασιστεί στα
πλαίσια εφαρμογής του καν.1782/03, ήτοι τα έτη 2000
− 2002 και το 2006.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις
1. Ο Οργανισμός προσαυξάνει την αξία των δικαιω−
μάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί βάσει του
μέσου όρου των ποσών που προκύπτουν, πριν την επι−
βολή τυχόν κυρώσεων και ποινών, λαμβάνοντας υπόψη
τις περιόδους αναφοράς κατά περίπτωση, όπως καθο−
ρίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης.
2. Ο Οργανισμός χορηγεί δικαιώματα ενίσχυσης στην
περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει κανένα δικαίωμα
ενίσχυσης.
α) Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται με
τον αριθμό των εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός το
έτος 2010 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 4 και το έτος 2011 για την πε−
ρίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
β) Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζεται
με τη διαίρεση του μέσου όρου των ποσών που προ−
κύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αναφοράς
κατά περίπτωση, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 της
παρούσης, δια του αριθμού των δικαιωμάτων που προ−
κύπτουν στο εδάφιο (α) της παρούσης παραγράφου.
3. Ο Οργανισμός χορηγεί δικαιώματα ενίσχυσης στην
περίπτωση που γεωργός δεν διαθέτει δικαιώματα αλλά
δηλώνει ορισμένο αριθμό μισθωμένων δικαιωμάτων ενί−
σχυσης κατά το πρώτο έτος ένταξη της συνδεδεμένης
στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.
α) Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται με
τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των επιλέξιμων εκταρί−
ων τα οποία δηλώνει και του αριθμού των μισθωμένων
δικαιωμάτων ενίσχυσης τα οποία δηλώνει.
β) Η αξία των χορηγούμενων δικαιωμάτων καθορίζεται
με την διαίρεση του μέσου όρου των ποσών που προ−
κύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αναφοράς
κατά περίπτωση, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 της
παρούσης, δια του αριθμού των δικαιωμάτων που προ−
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κύπτουν στο εδάφιο (α) της παρούσης παραγράφου.
Ωστόσο η αξία κάθε χορηγούμενου δικαιώματος δεν
υπερβαίνει το ποσό των 5000€.
γ) Για το υπόλοιπο ποσό αναφοράς που προκύπτει
μετά την εφαρμογή του εδαφίου (β) της παρούσης πα−
ραγράφου χορηγούνται δικαιώματα ενίσχυσης, ανώτα−
της αξίας 5000€ έκαστο, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του καν.73/2009. Τα
δικαιώματα αυτά, κατά παρέκκλιση του άρθρου 35 του
καν.73/2009, παρέχουν δικαίωμα ετήσιας στήριξης χω−
ρίς δήλωση των αντίστοιχων εκταρίων. Η παρέκκλιση
αυτή παύει να ισχύει όταν ο γεωργός δηλώσει επιλέξιμα
εκτάρια. Τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης ενεργοποι−
ούνται στα διαθέσιμα επιλέξιμα εκτάρια πριν από τυχόν
μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης στον γεωργό.
Σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενίσχυ−
σης που παρέχουν δικαίωμα ετήσιας στήριξης χωρίς
γη, ο γεωργός στον οποίο μεταβιβάζονται τα εν λόγω
δικαιώματα, τα ενεργοποιεί με δήλωση επιλέξιμων εκτα−
ρίων σύμφωνα με το άρθρο 35 του καν.73/09, εκτός των
περιπτώσεων κληρονομιάς ή μεταβολής του νομικού
καθεστώτος του γεωργού.
4. Ο γεωργός επιστρέφει στο εθνικό απόθεμα τα δι−
καιώματα ενίσχυσης που του έχουν χορηγηθεί ως να
μη όφειλαν ή το μέρος της αξίας των δικαιωμάτων
ενίσχυσης που είναι υψηλότερο της ορθής αξίας, σύμ−
φωνα με το άρθρο 81 του καν.1122/09 της Επιτροπής. Ο
Οργανισμός επαναϋπολογίζει την αξία των δικαιωμά−
των ενίσχυσης στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η
καθορισθείσα αξία είναι υψηλότερη της πραγματικής.
Εντούτοις όταν το συνολικό ποσό που κατανεμήθηκε
αχρεώστητα είναι μικρότερο ή ίσο των 50€ ο Οργανι−
σμός δεν προβαίνει στον επανυπολογισμό των δικαιω−
μάτων ενίσχυσης ούτε στην ανάκτηση αυτού.
Άρθρο 7
Παρακρατήσεις επί της αξίας
των δικαιωμάτων ενίσχυσης
Επί της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης συ−
μπεριλαμβανομένων και αυτών του εθνικού αποθέμα−
τος (εκτός από αυτών που προέρχονται από τον τομέα
του καπνού) εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 1,9 % με
σκοπό τη χρηματοδότηση της στήριξης του άρθρου 68
του καν.73/2009.
Άρθρο 8
Κατανομή προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης
λόγω ένταξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων
στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης
1. Οι γεωργοί υποβάλουν άπαξ αίτηση κατανομής ή
αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι
την 15η Μαΐου 2010 λόγω της ένταξης των συνδεδεμέ−
νων ενισχύσεων στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης το
2010 σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης. Η αίτηση
υποβάλλεται συγχρόνως με την αίτηση πληρωμής του
καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης.
2. Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης
που κατανέμονται από τον Οργανισμό, λόγω ένταξης
των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο καθεστώς της ενιαί−
ας ενίσχυσης, είναι προσωρινά. Ο Οργανισμός κοινοποι−
εί τα προσωρινά δικαιώματα στους γεωργούς μέχρι 15η
Απριλίου 2010, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες
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αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
λόγω κληρονομιάς ή λόγω μεταβίβασης του συνόλου
της εκμετάλλευσης. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί τα δι−
καιώματα ενίσχυσης εντός της προθεσμίας που τίθεται
στο άρθρο 25 του καν.1120/09 της Επιτροπής, μετά την
ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων κατ’εφαρμογή
του άρθρου 20 του καν.73/2009.
3. Οι γεωργοί μετά την κοινοποίηση των προσωρινών
δικαιωμάτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στον Ορ−
γανισμό, αίτηση αναθεώρησης κατά των προσωρινών
δικαιωμάτων μέχρι την 15η Μαΐου 2010, εάν συντρέχουν
οι παρακάτω λόγοι:
α) έχουν αποκτήσει την εκμετάλλευση ή μέρος αυτής
λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής. Ο υπολογισμός
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνει ο γεωργός
γίνεται βάσει του άρθρου 3 του καν. 1120/09 της Επι−
τροπής.
β) υπάρχει αλλαγή του νομικού καθεστώτος ή της
ονομασίας της εκμετάλλευσης. Ο υπολογισμός των δι−
καιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνει ο γεωργός γίνεται
βάσει του άρθρου 4 του καν. 1120/09 της επιτροπής.
γ) στην περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της
εκμετάλλευσης. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ενί−
σχυσης που λαμβάνει ο γεωργός ή οι γεωργοί γίνεται
βάσει του άρθρου 5 του καν.1120/09 της Επιτροπής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων συγκροτείται Επιτροπή για εξέταση των
αιτημάτων αναθεώρησης.
Άρθρο 9
Μεταφορά από το Πρόγραμμα Στήριξης Οίνου στο
Καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης
1. Για τον υπολογισμό των ποσών ανά δικαιούχο και
τον προσδιορισμό της μοναδιαίας τιμής λαμβάνεται
υπόψη το όριο που προβλέπεται στο εθνικό πρόγραμμα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2009−2013. Η χρη−
ματοδότηση του μέτρου ανέρχεται σε 13.000.000 € για
τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 και 16.000.000 € για τα
έτη 2012 & 2013 και προβλέπει την χορήγηση από το
2009 30.000 δικαιωμάτων ενίσχυσης ύψους 433 €/Ha,
τα οποία θα αυξηθούν σε 36.950 από το 2011. Για τα
δικαιώματα ενίσχυσης που θα καθοριστούν το έτος
2011 η μοναδιαία τιμή των 433 €/Ha αναπροσαρμόζεται
στη περίπτωση που το σύνολο της επιλέξιμης αμπελο−
οινικής έκτασης είναι διαφορετική από 6.950 Ha, όπως
προκύψει από τις αιτήσεις ενεργοποίησης των δικαι−
ωμάτων ενίσχυσης, μετά την εξέταση των αιτημάτων
αναθεώρησης.
2. Το έτος 2011, δικαιούχοι συμπληρωματικών δικαιω−
μάτων ενιαίας ενίσχυσης ή νέων δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης, είναι οι κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλ−
λευσης εγγεγραμμένης στο αμπελουργικό μητρώο την
περίοδο εμπορίας 2010/2011.
3. Τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται
για να καθοριστεί ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων
και το ποσό αναφοράς για κάθε γεωργό, κάτοχο αμπε−
λουργικής εκμετάλλευσης είναι:
α) Το μέγεθος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης:
Καθορίζεται κατώτατο και ανώτατο όριο στο μέγεθος
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης για την κατανομή
δικαιωμάτων ενίσχυσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με άλλες καλλιέρ−
γειες (ετήσιες ή μόνιμες), ως ακολούθως:

αα) από 1−15 Ha για τις πεδινές περιοχές της ηπει−
ρωτικής χώρας,
ββ) από 0,5 −15 Ha για τις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές και από 0,3−15 Ηα για τα νησιά του Ιονίου και
Αιγαίου Πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και
γγ) χωρίς όριο μεγέθους εκμετάλλευσης στα μικρά
νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων.
Κάθε αμπελουργός θα λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενί−
σχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων
αμπέλου που κατέχει κατά την περίοδο αναφοράς με
ανώτατο όριο τα 5 δικαιώματα (5 Ha).
Εντούτοις, οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις με μέγε−
θος μικρότερο του 0,1 Ha και μεγαλύτερο των 15 Ha απο−
κλείονται από την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης.
β) Το μέγεθος του αμπελοτεμαχίου:
Σε αμπελοτεμάχια μικρότερα του 0,1 Ha δεν καθορί−
ζονται δικαιώματα ενίσχυσης.
γ) Το είδος της καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στο
αμπελοτεμάχιο:
Καθορίζονται δικαιώματα ενίσχυσης μόνο σε αμπελο−
τεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που είναι
εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Δεν καθο−
ρίζονται δικαιώματα ενίσχυσης σε αμπελοτεμάχια με
συγκαλλιέργεια ή με άλλες ποικιλίες αμπέλου (διπλής
ή τριπλής χρήσης) ή με άλλες μόνιμες καλλιέργειες. Τα
μεμονωμένα δέντρα υπολογίζονται ως έκταση αμπε−
λώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2)
επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεμάχιο χωρίς
δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40
δέντρα ανά εκτάριο.
4. Ειδικές περιστάσεις:
α) Καθορίζονται δικαιώματα ενίσχυσης και για τις
εκτάσεις που φυτεύτηκαν πρόσφατα κάνοντας χρήση
δικαιωμάτων φύτευσης που χορηγήθηκαν από το εθνικό
αποθεματικό, από αγοραπωλησία ή από το πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτά−
σεων με τους περιορισμούς του μεγέθους της αμπε−
λουργικής εκμετάλλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της υφιστάμενης και αναμενόμε−
νης κληρονομιάς, τροποποίησης του νομικού καθεστώ−
τος ή της επωνυμίας, και συγχωνεύσεων και κατατμήσε−
ων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται
στα άρθρα 3, 4 και 5 του Καν.1120/09 της Επιτροπής.
γ) Στις περιπτώσεις πώλησης του συνόλου ή μέρους
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά την διάρκεια
της περιόδου αναφοράς και πριν την τελευταία προ−
θεσμία υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης των δι−
καιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης κατα−
νέμονται στον αγοραστή ανεξάρτητα της αναφοράς ή
μη σχετικής ρήτρας στο συμβόλαιο πώλησης.
δ) Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της περι−
όδου αναφοράς το σύνολο ή μέρος της αμπελουργικής
εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μακροχρόνια μίσθωση έξι
ή περισσοτέρων ετών, τα δικαιώματα ενίσχυσης κατα−
νέμονται στον ενοικιαστή.
ε) Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της περι−
όδου αναφοράς το σύνολο ή μέρος της αμπελουργικής
εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μικρής διάρκειας μίσθωση
(μικρότερη των έξι ετών), τα δικαιώματα ενίσχυσης κα−
τανέμονται στον ιδιοκτήτη της αμπελουργικής εκμετάλ−
λευσης και αντιμετωπίζονται ως ενοικίαση δικαιωμάτων
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που υποχρεωτικά συνοδεύεται από γη. Μετά το πέρας
της μίσθωσης της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, τα
δικαιώματα ενίσχυσης επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη.
5. Σε περίπτωση που:
α) ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης ή
κατέχει μόνο δικαιώματα που υπόκεινται σε ειδικούς
όρους, λαμβάνει δικαιώματα ενίσχυσης για τον οίνο
που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1−4
του παρόντος άρθρου
β) στον γεωργό έχουν χορηγηθεί δικαιώματα ενίσχυ−
σης ή έχει αγοράσει ή αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης,
η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που
διαθέτει επαναϋπολογίζονται ως εξής:
i) Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς
τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο
γεωργός προσαυξανόμενος κατά τον αριθμό εκταρίων
που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1−4
του παρόντος άρθρου
ii) Η αξία είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσμα−
τος της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει
ο γεωργός και του ποσού αναφοράς που υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δια
του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο
(i) της παρούσας παραγράφου.
Τα δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται σε ειδικούς
όρους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό
που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο.
Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί πριν
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνο−
νται υπόψη κατά τον υπολογισμό των δικαιωμάτων του
εκμισθωτή, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (β) της πα−
ρούσας παραγράφου.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
1. Στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς
εκρίζωσης χορηγούνται, κατά το έτος που ακολουθεί
την εκρίζωση, δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης ίσα προς
τον αριθμό εκταρίων για τα οποία έλαβαν πριμοδό−
τηση εκρίζωσης. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων
ενίσχυσης ισούται προς τον περιφερειακό μέσο όρο
της αξίας των δικαιωμάτων της χώρας. Ωστόσο, η μο−
ναδιαία αξία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα
350 EUR/εκτάριο.
2. Ο Οργανισμός καθορίζει ετησίως και μέχρι την 25η
Νοεμβρίου κάθε έτους τον περιφερειακό μέσο όρο της
αξίας των δικαιωμάτων της χώρας και κοινοποιείται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν 1η Δεκεμβρίου κάθε
έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 11
Αίτηση Ενεργοποίησης
1. Ο Οργανισμός πριν τις 15 Απριλίου κάθε έτους προ−
βαίνει στην εκτύπωση της ενιαίας αίτησης για κάθε
γεωργό, δικαιούχο της ενιαίας ενίσχυσης, με προεκτυ−
πωμένα τουλάχιστον τα στοιχεία:
α) τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης
ανά εκτάριο ή/και των ειδικών δικαιωμάτων, τον τύπο
του κάθε δικαιώματος όπως εθνικού αποθέματος, άρ−
θρου 68 (1γ) του καν.73/09 και την τελευταία ημερομηνία
ενεργοποίησης.
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β) τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με βάση τις
εκτάσεις που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος
κατ’εφαρμογή του άρθρου 19 του καν.73/09.
2. Ο γεωργός υποβάλλει στον Οργανισμό, εκτός πε−
ριπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων,
πριν τις 15 Μαΐου κάθε έτους την ενιαία αίτηση δηλώ−
νοντας τα αγροτεμάχια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα
ενίσχυσης κατ’εφαρμογή του άρθρου 35 του καν.73/09.
Τα εν λόγω αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται στην
διάθεση του γεωργού στις 31 Μαΐου εκάστου έτους.
3. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν ενεργοποιούνται
για δύο συνεχόμενα έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, προστίθενται
στο εθνικό απόθεμα. Ωστόσο για το 2010 τα δικαιώμα−
τα που δεν ενεργοποιούνται κατά την διετή περίοδο
2008−2009 δεν προστίθενται στο εθνικό απόθεμα εάν
ενεργοποιήθηκαν κατά το 2007.
4. Στην περίπτωση που ο γεωργός αδυνατεί να εκπλη−
ρώσει τις υποχρεώσεις του, για λόγους ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικές περιστάσεις, υπό την έννοια του άρθρου 31
του καν.73/09, αποστέλλει εγγράφως στον Οργανισμό,
εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που είναι σε θέση
να το κάνει, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ο Οργανι−
σμός εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αποφασίζει
περί αποδοχής ή μη των προβαλλομένων λόγων.
Άρθρο 12
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι, διοικητικοί και επιτόπιοι, για την οριστι−
κοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, διενεργούνται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ’εφαρμογή του άρθρου 20 του
καν.73/2009.
Άρθρο 13
Ανάκτηση αδικαιολογήτως
χορηγηθέντων δικαιωμάτων
1. Στην περίπτωση που αποδειχθεί μετά από ελέγχους
η αδικαιολόγητη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή
ο καθορισμός υψηλότερης αξίας δικαιωμάτων από την
πραγματική, ο Οργανισμός οφείλει να ειδοποιήσει εγ−
γράφως τον ενδιαφερόμενο γεωργό να επιστρέψει τα
αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ή την επι−
πλέον αξία στο εθνικό απόθεμα κατ’εφαρμογή του άρ−
θρου 81 του καν.1122/09 της Επιτροπής, χορηγώντας
εύλογη προθεσμία υποβολής ένστασης εκ μέρους του
γεωργού.
2. Ο Οργανισμός μετά την εξέταση των ενστάσεων
που υποβάλλονται εκ μέρους των γεωργών επανυπολο−
γίζει την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης του γεωργού
ή μεταφέρει στο εθνικό απόθεμα τα αδικαιολογήτως
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης, με την επιφύλαξη
του άρθρου 137 του καν.73/2009 του Συμβουλίου ιδίως
στις περιπτώσεις που το σφάλμα δεν μπορούσε ευλό−
γως να ανιχνευθεί από το γεωργό.
3. Ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου στην περίπτωση που το συνολικό
ποσό της αξίας των δικαιωμάτων που υπολογίστηκε
αχρεώστητα είναι μικρότερο ή ίσο των 50€.
4. Ο Οργανισμός υποχρεούται μετά την εφαρμογή της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου να ενημερώσει
γραπτώς τον ενδιαφερόμενο γεωργό αποστέλλοντάς
του ενημερωτικό δελτίο με τον αριθμό, το είδος και
την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει το
συγκεκριμένο έτος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 14
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής
της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε.

1. Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυ−
σης (Δ.Ε.Ε.) υποβάλλεται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα
του έτους, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογη−
τικά μεταβίβασης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγρα−
φα), στο αρμόδιο Περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ
αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τον με−
ταβιβάζοντα και σε περίπτωση κληρονομιάς από τον ή
τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους.
2. Η αίτηση καταχωρείται μηχανογραφικά και ο φάκε−
λος εξετάζεται από τα Περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ στη περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς
γη, ενώ οι περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη
και οι περιπτώσεις κληρονομιών αποστέλλονται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ − Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Διαχείρισης
Δικαιωμάτων και εξετάζονται κεντρικά.
3. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται το αργότερο έξι
εβδομάδες μετά την ημερομηνία παραλαβής της συστη−
μένης επιστολής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την επιφύλαξη
της τελικής προθεσμίας υποβολής αίτησης στα πλαίσια
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εκτός και αν ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ προσβάλει την μεταβίβαση και ειδοποιήσει σχετι−
κά τον μεταβιβάζοντα εντός της περιόδου αυτής.
4. Προκειμένου η μεταβίβαση να ληφθεί υπόψη στις
ενισχύσεις του τρέχοντος έτους, ο γεωργός οφείλει να
αποστείλει την αίτηση μεταβίβασης με τα σχετικά δικαι−
ολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον έξι εβδομάδες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης, (15 Μαΐου) ήτοι έως την 2α Απριλίου
του τρέχοντος έτους. Κατά παρέκκλιση για το έτος
2010 οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης
δύναται να υποβληθούν έως 15 Μαΐου 2010.
5. Η συμπληρωμένη αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) (υπόδειγμα 7 του Παραρτήμα−
τος Ι) υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα
16−22 της παρούσης.
6. Υπόδειγμα της αίτησης είναι στη διάθεση των ενδι−
αφερόμενων στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.
7. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να απαιτήσει από τους ενδι−
αφερομένους την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων ή
να αναζητήσει όσα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν σε
άλλους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και αυτοί υπο−
χρεούνται να τα διαθέτουν στον Οργανισμό άμεσα.
8. Στην περίπτωση που από την διαδικασία ελέγχου
απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών ή
η αίτηση απορριφθεί, ενημερώνεται ο αιτών με σχετική
επιστολή.
9. Στην περίπτωση που μετά την ενημέρωση του εν−
διαφερόμενου δεν υποβληθούν καθόλου ή υποβληθούν
ελλιπώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά την πα−
ρέλευση ενός μηνός, η αίτηση απορρίπτεται και ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ ενημερώνει τον αιτούντα με σχετική επιστολή.
Η απόρριψη της αίτησης θεωρείται οριστική και δεν
εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά που υποβάλ−
λονται μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στον
μεταβιβαστή και τον αποκτώντα.

10. Ειδικά για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαι−
ρετικών περιστάσεων, είναι δυνατή η αποδοχή αιτήσε−
ων μεταβίβασης, συνοδευόμενη με τις σχετικές κατά
περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησής τους, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι την 9 Ιουνίου. Οι αιτήσεις αυτές
εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11. Ακυρώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη παραληφθεί
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνονται αποδεκτές εφόσον υπο−
βληθούν ή αποσταλούν με συστημένη επιστολή στον
ΟΠΕΚΕΠΕ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για
την τροποποίηση των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθε−
στώτος ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέ−
ρες μετά την 15η Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις αυτές
θα πρέπει να φέρουν υπογραφές του μεταβιβάζοντα
και του αποδέκτη και αντίστοιχη θεώρηση του γνησίου
της κάθε υπογραφής.
Άρθρο 15
Προϋποθέσεις μεταβίβασης «Δ.Ε.Ε.»
1. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται
να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημέ−
νο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων
κληρονομιάς.
2. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να
μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη ορι−
στική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη. Αντίθετα,
η ενοικίαση, επιτρέπεται μόνον εάν συνοδεύεται και
από την ενοικίαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού
επιλέξιμων εκταρίων.
3. Σε περίπτωση μίσθωσης τα δικαιώματα ενιαίας ενί−
σχυσης (Δ.Ε.Ε) και η έκταση μισθώνονται για την ίδια
χρονική περίοδο.
4. Ο μεταβιβάζων / εκμισθωτής πρέπει να είναι δικαι−
ούχος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της
παρούσης και να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.
5. Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μαζί με γη, η γη που μεταβιβάζεται
πρέπει να αποτελείται από επιλέξιμα εκτάρια, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του καν.73/2009.
6. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των πρό−
σθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως
ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009,
επιτρέπεται μόνο εάν τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα
συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού
εκταρίων.
7. Εάν μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων (σύ−
νολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδο−
χος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση
του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία
δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.
8. Εάν ο γεωργός έχει μεταβιβάσει δικαιώματα ενί−
σχυσης χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας,
η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.
9. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις
έχουν ήδη καταβληθεί, τα σχετικά ποσά θεωρούνται
αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 16
Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη
Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνον με ταυτόχρονη μεταβίβαση
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γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή). Ο αριθμός των
δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται με γη πρέπει να συ−
νοδεύεται από μεταβίβαση γης ίσης ή μεγαλύτερης
επιλέξιμης έκτασης.
Ο μεταβιβάζον υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαι−
ολογητικά:
α) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγο−
ροπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά) νομίμως μετα−
γραμμένη.
β) Αίτηση (υπόδειγμα1−ΠαράρτημαΙ) υπογεγραμμένη
από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία
φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμό−
δια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους,
στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων
που μεταβιβάζονται και η αντίστοιχη επιλέξιμη γη
Άρθρο 17
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη μπορεί να πραγ−
ματοποιηθεί με την υποβολή από τον μεταβιβάζοντα αί−
τησης (υπόδειγμα 2 − Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από
τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία φέρει
ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνή−
σιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία
συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλο−
μένων, ο αριθμός, η αξία και το είδος των δικαιωμάτων
που μεταβιβάζονται.
Άρθρο 18
Μεταβίβαση δικαιωμάτων
ετήσιας στήριξης χωρίς γη
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης που παρέχουν
δικαίωμα ετήσιας στήριξης χωρίς γη, κατ’εφαρμογή του
άρθρου 64 παρ. του καν.73/2009, μπορεί να πραγματο−
ποιηθεί με την υποβολή από τον μεταβιβάζοντα αίτησης
(υπόδειγμα 9 − Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από τον
μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρι−
νή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε
έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπλη−
ρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων,
ο αριθμός, η αξία και το είδος των δικαιωμάτων που
μεταβιβάζονται.
Ο γεωργός στον οποίο μεταβιβάζονται τα εν λόγω
δικαιώματα, τα ενεργοποιεί με δήλωση επιλέξιμων εκτα−
ρίων σύμφωνα με το άρθρο 35 του καν.73/09, εκτός των
περιπτώσεων κληρονομιάς ή μεταβολής του νομικού
καθεστώτος του γεωργού.
Άρθρο 19
Μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων
Κατά την μεταβίβαση των ειδικών δικαιωμάτων, σύμ−
φωνα με το άρθρο 44 παρ.3 του καν.73/2009, ο μεταβι−
βάζων υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο των συγκεντρωτικών στοι−
χείων του μητρώου εκμετάλλευσης του αγοραστή από
την κτηνιατρική βάση δεδομένων που τηρείται στις κατά
τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στη περίπτωση
των αιγοπροβάτων δύναται να υποβληθεί αντίγραφο
μητρώου εκμετάλλευσης πρόσφατα θεωρημένο από την
αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής /αγροτικό κτηνιατρείο.
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β) Αίτηση (υπόδειγμα 3− Παράρτημα Ι) υπογεγραμμέ−
νη από τον μεταβιβάζονται και το αποκτώντα η οποία
φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμό−
δια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους,
στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων
που μεταβιβάζονται.
Άρθρο 20
Μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης
με το σύνολο των δικαιωμάτων
1. Η μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιώματα, μπορεί
να πραγματοποιηθεί μόνον με ταυτόχρονη μεταβίβαση
(πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) του συνόλου της
εκμετάλλευσης.
Ο μεταβιβάζον υποβάλει τα έξης απαραίτητα δικαι−
ολογητικά:
α) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του συνόλου
της εκμετάλλευσης (αγοροπωλησία, δωρεά ή γονική πα−
ροχή) νομίμως μεταγραμμένη, που πραγματοποιήθηκε
ή θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία ολοκλή−
ρωσης της υποχρεωτικής διατήρησης της γης ή/ και
των ζώων από τον αρχικό κάτοχο/ μεταβιβάζοντα. Στην
περίπτωση κατά την οποία η εκμετάλλευση περιλαμβά−
νει εκτροφή ζώων, η οποία δεν περιγράφεται αναλυτικά
στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (πώληση,
δωρεά ή γονική παροχή) κρίνεται αναγκαία η υποβολή
των παραστατικών μεταβίβασης των ζώων.
β) Αίτηση (υπόδειγμα 4 − Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη
από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία
φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμό−
δια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους,
στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων
που μεταβιβάζονται.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αναλογικά για μεταβίβαση εκμετάλλευσης σε διάδοχο
γεωργό, λόγω ένταξης του δικαιούχου Δ.Ε.Ε. ή του συ−
ζύγου του στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των Δ.Ε.Ε. του
δικαιούχου πρέπει να πιστοποιείται από:
α) συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (πώλη−
ση, δωρεά ή γονική παροχή, κλπ) νομίμως μεταγραμμένη
ή μισθωτήριο συμβόλαιο για εκμίσθωση μακροχρόνιας
διάρκειας (15 ετών) νομίμως μεταγραμμένο και
β) Απόφαση του οικείου νομάρχη ή βεβαίωση από το
οικείο υποκατάστημα της ΑΤΕ για την ένταξη του δικαι−
ούχου Δ.Ε.Ε. στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης
και τον ορισμό του διαδόχου και
γ) Αίτηση (υπόδειγμα 4 − Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη
από τον μεταβιβάζοντα − δικαιούχο πρόωρης συνταξι−
οδότησης και τον αποκτώντα − διάδοχο, η οποία φέρει
ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνή−
σιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία
συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλ−
λομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που
μεταβιβάζονται.
3. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των δικαιωμάτων
λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης στο διάδοχο γίνεται
οριστικά και για το σύνολο των δικαιωμάτων που κατέ−
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χει τόσο ο συνταξιούχος όσο και ο/η σύζυγος του κατά
την ένταξη του στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιο−
δότησης, εφόσον έχει κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα.
4. Στην περίπτωση αλλαγής διαδόχου, ο πρώτος δι−
άδοχος δύναται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ενιαίας
ενίσχυσης στον νέο διάδοχο μόνο με αίτηση μεταβίβα−
σης δικαιωμάτων χωρίς γη (υπόδειγμα 2).
Άρθρο 21
Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο θανών ήταν δι−
καιούχος σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, με
την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος υποβάλλει τα εξής
απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (υπόδειγμα 5 – Παράρτημα Ι) υπογεγραμ−
μένη από κάθε έναν αποκτώντα – νόμιμο κληρονόμο,
η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θε−
ώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε
αρμόδια αρχή, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά
τα στοιχεία θανόντος και κληρονόμου, τα δικαιώματα
που κληρονομούνται καθώς και τα στοιχεία της εκμε−
τάλλευσης του θανόντος
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας
ενίσχυσης
γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
δ) Υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) με τον ορισμό
του αριθμού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που
κατανέμονται μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων, πλήρως
συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής για κάθε έναν από τους
νόμιμους κληρονόμους.
2. Στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και στην
περίπτωση που οι συγκληρονόμοι – πλησιέστεροι συγ−
γενείς δεν συμφωνούν στην από κοινού κατανομή των
δικαιωμάτων, καθένας από τους συγκληρονόμους – πλη−
σιέστερους συγγενείς δύναται να αιτηθεί και να λάβει
το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προ−
βλέπονται στον Αστικό κώδικα.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται απαραίτητα πι−
στοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
3. Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη όπου ορί−
ζεται η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση των
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης είναι επιπλέον απαραί−
τητα τα εξής δικαιολογητικά
α) Δημοσιευμένη διαθήκη
β) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθή−
κης
γ) πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύ−
ρωση ή διάρρηξη της διαθήκης.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ορίζεται στη
διαθήκη η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, τότε τα δικαιώμα−
τα ενιαίας ενίσχυσης ακολουθούν τις διατάξεις της εξ
αδιαθέτου διαδοχής.
4. Τα ειδικά δικαιώματα που κληρονομούνται, συνε−
χίζουν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που
ίσχυαν και για τον αρχικό δικαιούχο.
5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου
14, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, ως καταληκτική ημε−
ρομηνία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δύναται
να ληφθεί υπόψη η 15η Μαΐου τρέχοντος έτους, εφόσον

πρόκειται για μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονο−
μιάς και για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την
1η Ιανουαρίου και έως 15 Μαϊου τρέχοντος έτους.
Άρθρο 22
Μίσθωση δικαιωμάτων
1. Μίσθωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.)
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον στην περίπτωση
κατά την οποία συνοδεύεται από την μίσθωση μεγα−
λύτερης ή ίσης επιλέξιμης έκτασης γης.
Ο εκμισθωτής υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαι−
ολογητικά:
α) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και δικαι−
ωμάτων, θεωρημένη κατά περίπτωση από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Για την περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης, απαι−
τείται συμβολαιογραφική πράξη νομίμως μεταγραμμένη
στην οποία περιλαμβάνονται τα προς ενοικίαση επιλέ−
ξιμα εκτάρια και τα αντίστοιχα δικαιώματα.
β) Αίτηση (υπόδειγμα 6 – Παράρτημα Ι) , υπογεγραμ−
μένη από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, η οποία φέρει
ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνή−
σιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία
συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλο−
μένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων καθώς και
τα στοιχεία των αντίστοιχων αγροτεμαχίων επιλέξιμης
γης που εκμισθώνονται
2. Η ημερομηνία μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα
πρέπει να επιτρέπει στον γεωργό που υποβάλλει αί−
τηση ενιαίας ενίσχυσης να αποδεικνύει ότι κατέχει τη
γη την τελευταία προθεσμία υποβολής της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης.
3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, η γη και τα δικαιώματα
επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη τους.
4. Στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνητικό λύσης
της μίσθωσης πριν την ημερομηνία που είχε αρχικά
συμφωνηθεί από εκμισθωτή και μισθωτή, απαιτείται
να αποσταλούν από τον ενοικιαστή ή τον εκμισθωτή
(ιδιοκτήτη) στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έξης απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά:
α) Η συνημμένη αίτηση (υπόδειγμα 8 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),
η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώ−
ρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρ−
μόδια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους,
στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων
καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων αγροτεμαχίων
επιλέξιμης γης για τα οποία λύεται η μίσθωση.
β) Το συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, με πρωτότυπες
υπογραφές και θεώρηση του γνησίου των υπογραφών
ή ακριβές αντίγραφο του μόνο εφόσον στο αντίγραφο
εμφανίζονται οι υπογραφές και οι θεωρήσεις τους.
5. Ο γεωργός που κατέχει τη γη, την ημερομηνία που
προβλέπεται στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενί−
σχυσης είναι και ο δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης για το
εν λόγω έτος ενίσχυσης.
Άρθρο 23
Παρακρατήσεις κατά την μεταβίβαση
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
και σε εφαρμογή του άρθρου 16, του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1120/2009, καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης
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υπέρ του εθνικού αποθέματος όπως αυτό καθορίζεται
στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι που αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 24
Ενεργοποίηση ειδικών δικαιωμάτων
1. Ο γεωργός που κατέχει ειδικά δικαιώματα υποβάλει
ετησίως αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, ζητώντας να πα−
ρεκκλίνει από την υποχρέωση να διαθέτει αντίστοιχο
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων για την ενεργοποίηση των
δικαιωμάτων ενίσχυσης υπό τον όρο ότι διατηρεί του−
λάχιστον το 50% της γεωργικής δραστηριότητας που
ασκήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρε−
ται στον καν.(ΕΚ) 1782/03, εκφραζόμενης σε μονάδες
ζώντων ζώων.
2. Ο γεωργός δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης τον αριθμό των ζώων που διαθέτει
εκφρασμένα σε ζωικές μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα
μετατροπής του άρθρου 14 του καν.1120/09.
3. Ο γεωργός οφείλει να διατηρεί τα ζώα έξι (6) μήνες
μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και
6 του άρθρου 14 του 1120/09.
4. Τα ειδικά δικαιώματα μετατρέπονται σε εκτατικά
και ο γεωργός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση
υπαγωγής στους όρους του άρθρου 44 του καν.73/2009
όταν:
α) ο γεωργός δηλώνει μέρος αυτών με αντίστοιχο
αριθμό εκταρίων
β) σε περίπτωση μερικής μεταβίβασης των ειδικών
δικαιωμάτων για τα έτη 2010 και 2011, και συνολικής
μεταβίβασης από το 2012 και μετά, εκτός περιπτώσεων
κληρονομιάς.
γ) ο γεωργός δεν τηρήσει την απαίτηση σχετικά με
την τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 25
Εθνικό Απόθεμα
Το εθνικό απόθεμα περιλαμβάνει:
1. τη διαφορά μεταξύ του εθνικού ορίου που καθο−
ρίζεται στο Παράρτημα VIII του καν.73/2009 και της
συνολικής αξίας όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων
ενίσχυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 41(1) του ιδίου
κανονισμού.
2. Την αξία των μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων
ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ. 3 και 42 του
καν.73/2009.
3. Τις παρακρατήσεις που πραγματοποιούνται λόγω
μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμφωνα με το
άρθρο 23 της παρούσης.
4. την αξία των αχρεωστήτως χορηγηθέντων δικαι−
ωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 13 της πα−
ρούσης.
Άρθρο 26
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό
απόθεμα είναι:
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1. Οι γεωργοί που άρχισαν την γεωργική τους δρα−
στηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καν.1120/09,
από το έτος 2006 και μετά.
2. Οι γεωργοί που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση.
Για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης «γεωργοί
που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση» είναι οι γεωργοί
που έχουν επενδύσει σε τομέα ο οποίος υπόκειται σε
ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με
το άρθρο 5 της παρούσης.
Οι επενδύσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το
αργότερο μέχρι 31/07/2009 α) είτε με έγκριση σχεδίου
βελτίωσης στα πλαίσια του καν. 1698/05, β) είτε με αύ−
ξηση της εκμετάλλευσης, με αγορά γης ή μακροχρό−
νια μίσθωση, τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με την
έκταση που δηλώθηκε στην ενιαία ενίσχυση κατά το
τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς που αναφέρε−
ται στο άρθρο 5 της παρούσης.
Άρθρο 27
Καθορισμός Δικαιωμάτων ενίσχυσης
από το Εθνικό Απόθεμα.
1. Η αξία εκάστου δικαιώματος ενίσχυσης που χορη−
γείται από το Εθνικό Απόθεμα καθορίζεται ετησίως με
βάση το ποσό αναφοράς προς κατανομή που καθορί−
ζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων δια του αριθμού των προς κατανομή
δικαιωμάτων.
2. Η καθοριζόμενη αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει την
μέση περιφερειακή αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης
σε επίπεδο χώρας.
3. Σε περίπτωση που ο γεωργός διαθέτει δικαιώματα
ενίσχυσης μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων μικρό−
τερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει για
τα οποία δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα ενίσχυσης.
Άρθρο 28
Κατανομή εθνικού αποθέματος
1. Βασικές προϋποθέσεις κατανομής
Σε κανένα δικαιούχο δεν χορηγείται αριθμός δικαι−
ωμάτων μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιλέξιμων
εκταρίων που πραγματικά κατέχει με βάση την δήλωση
εκμετάλλευσης− αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του έτους
κατανομής.
Για τον καθορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων για την
κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό από−
θεμα των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο άρθρο
26 της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
• Οι επιπλέον των απαιτούμενων για την πλήρη ενερ−
γοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλωθεί−
σες επιλέξιμες εκτάσεις στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
να είναι μεγαλύτερες από 1 εκτάριο.
• Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να
κατανεμηθεί από το εθνικό απόθεμα για όλα τα έτη από
το 2006 και μετά ανά δικαιούχο είναι 7.
• Στην περίπτωση που η επιλέξιμη δηλωθείσα έκταση
είναι βοσκότοπος, υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύ−
εται από ζωϊκό κεφάλαιο. Η έκταση για κατανομή δικαι−
ωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα υπολογίζεται
με βάση την χρησιμοποιούμενη έκταση με πυκνότητα
βόσκησης 3 ΜΜΖ/Ha.
• Ενοικιαζόμενη έκταση με διάρκεια μίσθωσης μικρό−
τερη από 6 έτη δεν λαμβάνεται υπόψη.
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2. Κριτήρια κατανομής
Οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει αίτημα κατανομής
δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, εφόσον
διαθέτουν τις προϋποθέσεις κατανομής αξιολογούνται
και μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια που προβλέ−
πονται στον Πίνακα του παρόντος άρθρου. Οι πίνακες
κατάταξης των δικαιούχων συντάσσονται με βάση τα
στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στο
έντυπο Δήλωσης Εκμετάλλευσης− Αίτηση Ενιαίας Ενί−
σχυσης του αντίστοιχου έτους και τον έλεγχο των υπο−
βληθέντων δικαιολογητικών.
Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά.
Κατά την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πεδία
της αίτησης που έχουν συμπληρωθεί. Κριτήρια για τα
οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα ανάλογα πεδία της
αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη έστω και αν προσκο−
μίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΑ−
ΤΗΓΟΡΙΑ

1. ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑ−
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1.

Νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί
σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) Καν. (ΕΚ)
1698/2005

10

2.

Γεωργοί που δεν διαθέτουν ΔΕΕ

20

3.

Νέοι γεωργοί που έχουν μόνιμη κατοι−
κία στην έδρα της εκμετάλλευσης (σε
επίπεδο Δήμου) και δεν ανήκουν στην
κατηγορία 1.1.

15

4.

Γεωργοί με
δικαιώματα ενί−
σχυσης συνολι−
κής αξίας

Έως 1000 €

10

Από 1001 έως 5.000 €

6

Από 5.001 έως 10.000
€

4

7.

Από 10.001 έως 30.000
€

2

8.

Μεγαλύτερη από
30.000 €

0

5.
6.

9.

Μη κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης
από το εθνικό απόθεμα

10

Μεταξύ ισοβαθμούντων γεωργών προηγείται αυτός που
συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια 4−8.
Οι περιπτώσεις των γεωργών που ανήκουν στην κατη−
γορία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της παρούσης
καλύπτονται κατά προτεραιότητα. Το υπόλοιπο ποσό,
μετά την κάλυψη των δικαιούχων της κατηγορίας της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 της παρούσης, διατίθε−
ται στους γεωργούς που εντάσσονται στην κατηγορία
της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με τη
σειρά κατάταξης όπως προκύπτει από την εφαρμογή
των μορίων ανά κριτήριο όπως αυτή περιγράφεται στο
παρόν άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ
Άρθρο 29
1. Ο Οργανισμός κάθε έτος, μετά τον επανυπολογισμό
ή και την χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμ−

φωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσης,
συγκρίνει την συνολική αξία όλων των χορηγουμένων
δικαιωμάτων ενίσχυσης καθώς και των ανωτάτων ορίων
που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 51 του καν.73/2009 για την μεταβατική ενίσχυση
για την μεταποιημένη τομάτα και την παράγραφο 3του
άρθρου 69 του ιδίου κανονισμού για την ειδική στήριξη
του άρθρου 68, με το εθνικό ανώτατο όριο που καθο−
ρίζεται στο παράρτημα VIII του καν.73/2009.
2. Στην περίπτωση υπέρβασης του εθνικού ανωτάτου
ορίου ο Οργανισμός εφαρμόζει γραμμική μείωση της
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προκειμένου να εξα−
σφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
1. Η ακρίβεια των στοιχείων των σχετικών αιτήσεων
βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση
διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύ−
νη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.
2. Σε περίπτωση που πρέπει να διατεθούν σε γεωργό
δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφιστάμενων
δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρί−
ου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην
εν λόγω απόφαση ή πράξη δύο (2) μήνες από την κοι−
νοποίηση αυτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το αργότερο όμως
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που έπεται
της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης και
λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 34 ή/
και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009.
3. Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης, προβεί σε αλλαγή των προσωπικών
του στοιχείων, θα πρέπει να ενημερώσει αντίστοιχα τη
αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ (υπόδειγμα 7 – Παράρ−
τημα Ι) αποστέλλοντας συνημμένα βεβαίωση αλλαγής
των προσωπικών του στοιχείων από την αρμόδια υπηρε−
σία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης ήτοι 15 Μαΐου του εν λόγω έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτρέπεται ο καθορισμός
εντύπων καθώς και η τροποποίηση των εντύπων που
περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.
2. Οι Ομάδες εργασίας και οι Επιτροπές που προβλέ−
πονται στην παρούσα απόφαση είναι μη αμειβόμενες.
Άρθρο 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτε−
λούν αναπόσπαστο μέρος αυτής το Παράρτημα Ι, τα
Υποδείγματα 1−9 και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης,
που έχουν ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα
α.α

Κατηγορίες
αποδεκτών
μεταβιβαζο−
μένων δικαι−
ωμάτων

Δικαιώματα
συνοδευό−
μενα από
γη (σύνολο
εκμετάλλευ−
σης)

Δικαιώμα−
τα συνο−
δευόμενα
από γη

Δικαιώματα
μη συνο−
δευόμενα
από γη
Δικαιώμα−
τα ετήσιας
στήριξης
χωρίς γη

1.

Γεωργοί με
έναρξη γε−
ωργικής δρα−
στηριότητας
νέοι γεωργοί
έως και 40
ετών (γεννη−
θέντες έως
31.12.1970) ή
κληρονόμοι

0%

0%

0%

Λοιποί Γε−
ωργοί

5%

2.
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εντάσσονται στην ενιαία ενίσχυση, από το έτος ένταξης
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.
2. η με αριθμ.πρωτ. 292464/27−7−05 ΚΥΑ «Συμπληρωμα−
τικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του
αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιού−
χους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των καν.1782/03
του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» (ΦΕΚ1122/
Β΄/2005) καθώς και όλες οι τροποποιήσεις αυτής.
3. η με αριθμ.πρωτ. 277626/26−5−2006 ΚΥΑ «Συμπλη−
ρωματικά μέτρα και διαδικασίες ενεργοποίησης και
μεταβολών των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κατά
το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος της ενιαί−
ας ενίσχυσης καθώς και υποβολής της ενιαίας ενίσχυ−
σης σε εφαρμογή του καν.1782/03 του Συμβουλίου, του
καν.795/04 και 796/04 της Επιτροπής (ΦΕΚ 761/Β΄/2004)
καθώς και όλες οι τροποποιήσεις αυτής.
4. η με αριθμ.πρωτ. 262829/10−1−08 ΚΥΑ «Συμπληρω−
ματικά μέτρα και διαδικασίες μεταβίβασης των δικαι−
ωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης του υπ’αριθμ. καν.1782/03 και του υπ’αριθμ
795/04 καν. της Επιτροπής (ΦΕΚ 14/Β΄/2008).
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

10 %

30%

Άρθρο 33
Καταργούμενες Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από
1.1.2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Με την παρούσα απόφαση καταργούνται:
1. οι αποφάσεις εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων
στήριξης καθώς και των συνδεδεμένων ενισχύσεων που

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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