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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στή−
ριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ)
73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκλη−
ρού σίτου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 262345/
22.3.2010 (ΦΕΚ 323 Β΄).. ......................................................................
Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώ−
ρησης στοιχείων δικαιούχων εκρίζωσης αμπελώνων,
ενισχύσεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του
τίτλου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, για τον προσδιορι−
σμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους
2010 σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009 σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 262346/24.3.2010
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 323Β΄)..................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40835
(1)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στήρι−
ξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009
του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 262345/22.3.2010 (ΦΕΚ
323 Β΄).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργείων
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης − Γε−
ωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 1324/
Β/2000).
2. Του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 262345/22−3−2010 (ΦΕΚ/Β/323/
2010) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι−
κής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής.»
3. Της 262347/19−3−2010 ΚΥΑ Συμπληρωματικά μέτρα και
διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων όπως
προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με την
πολλαπλή συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό
το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων και την εφαρμογή
του καν. (ΕΚ)1234/2007 αναφορικά με την εφαρμογή της
πολλαπλής συμμόρφωσης στον αμπελοοινικό τομέα.
4. Της 267623 (ΦΕΚ/2007/Β/29−8−2007) ΚΥΑ Καθορισμός
πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωρ−

γικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο
μητρώο τηρούμενο από τον ΟΠΕΓΕΠ,
5. Τον Κανονισμό 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς,
6. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά
με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθε−
στώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέ−
πονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007
του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση
στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται
για τον αμπελοοινικό τομέα,
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 5 της ΚΥΑ. 262345/
22−3−2010 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέ−
τρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του
Καν 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009
της Επιτροπής» και ειδικότερα του μέτρου 2 «Βελτίωση της
ποιότητας σκληρού σίτου» για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
Άρθρο 2
Λεπτομέρειες όρων επιλεξιμότητας σπόρου σποράς
Για το έτος 2009−2010 οι επιλέξιμες ποικιλίες του εθνικού
και κοινοτικού καταλόγου σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/22−3−2010 περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.
Για τα έτη ενίσχυσης 2011 (καλλιεργητική περίοδος 2010−
2011) και 2012 (καλλιεργητική περίοδος 2011−2012), σε εφαρ−
μογή της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/22−3−2010
επιλέξιμες ποικιλίες είναι όλες οι ποικιλίες του εθνικού
και κοινοτικού καταλόγου. Σε ό,τι αφορά στην ελάχιστη
χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρων σποράς σκληρού
σίτου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5
της ΚΥΑ 262345/22−3−2010, ορίζουμε ότι είναι υποχρεωτική
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η χρήση τουλάχιστον 10 κιλών πιστοποιημένου σπόρου
σποράς ανά στρέμμα.
Άρθρο 3
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
Η τιμή ανά εκτάριο της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού
σίτου κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 5 της ΚΥΑ
262345/22−3−2010 καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από ει−
σήγηση της Διεύθυνσης ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας.
Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
γνωστοποιεί στην παραπάνω Διεύθυνση κάθε έτος, μετά
από την ολοκλήρωση των ελέγχων, τον συνολικό αριθμό
των επιλέξιμων εκταρίων σκληρού σίτου.
Άρθρο 4
Λεπτομέρειες αιτήσεων πρόσθετης ενίσχυσης
1. Η δήλωση της πρόθεσης συμμετοχής στο καθεστώς της
πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου γίνεται σε ειδική θέση
του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας
αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι
δικαιούχοι ή όχι της ενιαίας ενίσχυσης. Για την εν λόγω
δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές
αποφάσεις για την ενιαία ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων
και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής
του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις
προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων
του. Οι γεωργοί υποβάλλουν ταυτόχρονα/συνημμένα με τη
ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα τιμολόγια αγοράς σπό−
ρου (πρωτότυπα) ή επίσημα αντίγραφα αυτών και τις αντί−
στοιχες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου σπο−
ράς που αφορούν στην ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου
σπόρου η οποία ανέρχεται στα 10 κιλά στο στρέμμα.
2. Οι επίσημες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) αποθη−
κεύονται με ασφάλεια και διατηρούνται επί πενταετία. Σε
περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο
οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το
αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.
3. Τα έτη 2011 και 2012, οι ενταγμένοι στο μητρώο του
ΟΠΕΓΕΠ φορείς πιστοποίησης του συστήματος Ολοκλη−
ρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς
AGRO 2, υποβάλλουν μέχρι 15 Απριλίου 2011 και 2012 αντί−
στοιχα στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία
των παραγωγών που έχουν συνάψει σύμβαση για ένταξη
στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2011 και 2012 αντίστοιχα, υποβάλλουν στον
ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των πιστοποι−
ημένων παραγωγών. Η μορφή των αρχείων αυτών τα οποία
διαβιβάζονται άμεσα από τον ΟΠΕΓΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ κα−
θορίζεται δια εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2009−10,
έτος ενίσχυσης 2010, οι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό
σίτο προκειμένου να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση του
άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλουν επιπρόσθετα μέχρι
30/6/2010, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Διευθύν−
σεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μαζί με
αντίγραφο της ενιαίας αίτησης, που έχουν υποβάλλει στα
πλαίσια του σημείο 1 του παρόντος άρθρου τηρουμένων
των προβλεπόμενων προθεσμιών, τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά της παραγράφου 3 σημείο δ του άρθρου 5 της
ΚΥΑ 262345/22−3−2010.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών
Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του
άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:

• Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωρ−
γικές και περιβαλλοντικές πρακτικές σύμφωνα με άρθρα
4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009, όπως αυτές
περιγράφονται στην ΚΥΑ 262347/19−3−2010.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους
ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές επιτρο−
πές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
και για τα έτη 2011 και 2012:
• Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σει−
ράς AGRO 2 και των σχετικών οδηγιών του ΟΠΕΓΕΠ μέσω
των φορέων πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι για την ειδική στήριξη καλύπτουν τους σχε−
τικούς όρους που προβλέπονται στους τίτλους III και IV
του Καν. (ΕΚ)1122 2009.
Οι διοικητικοί (οπτικοί, μηχανογραφικοί και διασταυ−
ρωτικοί) και οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στον
Κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009 και στην παρούσα απόφαση,
πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων για
τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής, καθώς και των απαι−
τήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή
συμμόρφωση.
Για τα έτος 2010 οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/
Γεωργίας πραγματοποιούν διοικητικό έλεγχο σε ποσοστό
100% των αιτήσεων και μέχρι τις 10−9−2010 αποστέλλουν
καταστάσεις (ηλεκτρονικά) με στοιχεία των εν δυνάμει
δικαιούχων της ενίσχυσης στον Οργανισμό Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι καταστάσεις αυτές, περιλαμ−
βάνουν τον αύξοντα αριθμό όλων των χρησιμοποιηθέντων
ετικετών πιστοποίησης (καρτελών) που είναι τυπωμένος
σε κάθε ετικέτα.
Οι επίσημες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) που
υποβάλλονται κάθε έτος αποθηκεύονται με ασφάλεια και
διατηρούνται επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφή
τους συντάσσεται πρακτικό από την αρμόδια υπηρεσία
(Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης−ΟΠΕΚΕΠΕ) στο οποίο ανα−
φέρεται ο αριθμός των ετικετών κατά το αντίστοιχο έτος
ενίσχυσης.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί διασταυρωτικούς διοικητι−
κούς ελέγχους σε ποσοστό 100% των αιτήσεων προκει−
μένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις α,
β και δ του άρθρου 29 του Καν.(Ε.Ε) 1122/09 και διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου
30 του Καν (ΕΚ) 1122/09 Η επιλογή του δείγματος ελέγχου
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (Ε.Κ) 1122/2009.
Οι ενδεχόμενοι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται
από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 της ΚΥΑ 262347/
19−3−2010.
Για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υπ.Α.Α.Τ
3μελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από Γεωπόνους
(ΠΕ) της Δ/νσης Π.Α.Π−Φ.Μ.Κ. της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκη−
πευτικής και του ΟΠΕΓΕΠ και η οποία διενεργεί ετήσιους
ελέγχους στο 10 % τουλάχιστον των ενταγμένων στο μη−
τρώο του ΟΠΕΓΕΠ φορέων πιστοποίησης του συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (σύμφωνα με τα πρότυπα της
σειράς AGRO 2) και συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 32 του Καν. (Ε.Ε)
1122/09. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται εντός 10 ημερών
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα περαιτέρω.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
Ενστάσεις
Ο παραγωγός δύναται να υποβάλει ένσταση για τα απο−
τελέσματα του ελέγχου τόσο του διοικητικού όσο και του
επιτόπιου εντός δέκα εργασίμων ημερών από την γνωστο−
ποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Στην περίπτωση που το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου
παραδίδεται στον γεωργό την ημέρα του ελέγχου η προ−
θεσμία των 10 ημερών αρχίζει από την επόμενη της διε−
νέργειας του επιτόπιου ελέγχου.
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους κατόχους γεωργικών
εκμεταλλεύσεων εγγράφως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει
αναλυτικά τους λόγους, καθώς και να προσκομίζει οποι−
οδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το
αληθές των λόγων του.
Η διαδικασία ενστάσεων για τα αποτελέσματα των επι−
τόπιων ελέγχων στους φορείς πιστοποίησης καθορίζονται
σύμφωνα με την ΚΥΑ 267623/29−8−07.

Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλε−
πόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να
επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται
από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
στους δικαιούχους εφαρμόζονται προβλεπόμενες κυρώ−
σεις των διατάξεων του άρθρου 80 του Καν. (Ε.Ε) 1122/09. Η
διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρο 28 του Ν. 2520/1997.
Οι κυρώσεις στους φορείς πιστοποίησης καθορίζονται
σύμφωνα με την ΚΥΑ 267623/29−8−09. Εάν διαπιστωθούν
παρατυπίες που αφορούν εσφαλμένα στοιχεία από βαριά
αμέλεια για δεύτερη φορά, αφαιρείται από τον πιστοποι−
ητικό φορέα για περίοδο 2 ετών το δικαίωμα παροχής
πιστοποιητικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα της σειράς AGRO 2.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 8
Κυρώσεις
Εφόσον αποδειχθεί ότι ο παραγωγός παρουσίασε ψευδή
στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της
ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού
έτους.
Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι
οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και
οφείλονται στο παραγωγός, εφαρμόζονται οι μειώσεις που
προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1122/09.

Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφο−
νται οι διαδικασίες που απορρέουν από την παρούσα και
αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών του.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική πε−
ρίοδο 2009−2010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α/α
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Επιλέξιμες Ποικιλίες σκληρού σίτου για
την καλλιεργητική περίοδο 2009/2010

18

Canyon

19

Chryssodur

1

Ambrodur

20

Ciccio

2

Amilcar

21

Claudio

3

Amosis

22

Concadoro

4

Anna

23

Cosmodur

5

Appulo

24

Duilio

6

Aracena

25

Flavio

7

Aramon

26

Floradur

8

Arcobaleno

27

Grecale

9

Asdrubal

28

Grecodur

10

Astigi

29

Illora

11

Athos (Άθως)

30

Imhotep

12

Atlas

31

Ionio

13

Baio

32

Iride

14

Baliduro

33

Latino

15

Bob (Μπομπ)

34

Levante

16

Bronte

35

Maestrale

17

Cannizzo

36

Matt
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37

Meridiano

56

Superdur

38

Messapia

57

Svevo

39

Mexa

58

Tempradur

40

Mexiκali−81 (Μεξικάλι−81)

59

Vendetta

41

Nefer

60

Vento

42

Neolatino

61

Verdi

43

Normano

62

Vesuvio

44

Papadakis (Παπαδάκης)

63

Virgilio

45

Pietrafitta

64

Vitrico

46

PR22D40

65

Vitromax

47

Quadrato

66

Vitron

48

Rosadur

67

Catervo

49

Rusticano

68

Lessina

50

Saragolla

69

Colosseo

51

Selas (Σέλας)

70

Flaminio

52

Sifnos (Σίφνος)

71

Karur

53

Simadur

72

Torebiana

54

Simeto

73

Ancomarzio

55

Sula

74

Neokronos

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 276 561
(2)
Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρη−
σης στοιχείων δικαιούχων εκρίζωσης αμπελώνων, ενι−
σχύσεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του τίτ−
λου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, για τον προσδιορισμό
νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010
σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009 σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 262346/24.3.2010 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 323Β΄).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34) όπως αυτά τροποποι−
ήθηκαν με τα άρθρα 6 παρ. 4 Ν.1440/84 (ΦΕΚ Α΄70), και του
άρθρου 65 Ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄101) όπως ισχύει σήμερα.
β. Του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως
των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συν−
θήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργα−
νωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).
γ. Του άρθρου 29 παρ.1 του ν. 3147/2003 «ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και
αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄, 135/05−06−2003)
δ. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄137) όπως συμπληρώθηκε με

το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των
Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για
τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των
εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο
1 παρ. 2α του ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) όπως ισχύει σήμερα.
ε. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α 200/98),
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/99 (Α 154/99) το άρθρο 24 του Ν. 2945/01
(Α΄ 223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτι−
κής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του
Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζη−
τημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνο−
τρόφων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 135)
2. Τους Κανονισμούς
Α. (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 σήμερα.
Β. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι−
σμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ)
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αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.
Γ. (ΕΚ) 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τα
τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V.
3. Τις αποφάσεις:
α. αριθ. 262346/24−03−2010 Κοινής Υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματι−
κά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθε−
στώτος ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 73/2009 του συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής
άρθρα 8 και 31.
β. Την υπ΄ αριθ. 39914/10.05.2010 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Και με δεδομένο ότι:
i. Η αίτηση αναθεώρησης των στοιχείων δικαιούχων
εκρίζωσης αμπελώνων και των ενισχύσεων στο καθεστώς
σπόρων σποράς και του τίτλου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003,
που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό νέων δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία
αποδεικτικά έγγραφα που θα υποβάλλουν οι αιτούντες.
ii. Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για μερική ή ολική απο−
δοχή ή απόρριψη των υποβαλλομένων αιτήσεων αναθεώ−
ρησης θα στηρίζεται σε ομοιόμορφα, νόμιμα, διαφανή και
αντικειμενικά κριτήρια.
iii. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης θα πρέπει να
γίνει έγκαιρα ώστε τα αποτελέσματα της εκδίκασής τους,
να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των οριστικών δικαι−
ωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.Ε.
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται οι διαδικασίες
υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των
στοιχείων δικαιούχων εκρίζωσης αμπελώνων, των ενισχύ−
σεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του τίτλου IV του
Καν. (ΕΚ) 1782/2003, και θα ληφθούν υπόψη στον υπολογι−
σμό των νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμο−
γή του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 όπως ισχύει σήμερα και
κοινοποιήθηκαν στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με
το ενημερωτικό δελτίο δικαιωμάτων του έτους 2010.
Άρθρο 2
Ορισμός φορέα υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων
αναθεώρησης
1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
ορίζεται ως ο Αρμόδιος Φορέας υποβολής, εξέτασης και
ελέγχου των αιτήσεων αναθεώρησης. Όπου στην απόφαση
αυτή αναφέρεται Οργανισμός, νοείται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και μετά από πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστάται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Εξέτασης
των αιτήσεων αναθεώρησης που θα υποβληθούν μέσω
των ΕΑΣ από τους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης. Η
Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης πρέπει
να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010.
Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής είναι δυ−
νατόν να συσταθούν ομάδες ελέγχου των υποβληθέντων
δικαιολογητικών των αιτήσεων αναθεώρησης και οι οποίες
να εισηγούνται στην Επιτροπή την αποδοχή ή την απόρ−
ριψή τους. Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται Επιτρο−
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πή, νοείται η Κεντρική Επιτροπή Εξέτασης των αιτήσεων
αναθεώρησης.
3. Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση του έργου της, θα
υποβάλει το πόρισμά της στην Διοίκηση του Οργανισμού
το οποίο θα συνοδεύεται από πίνακες με τον ακριβή αριθ−
μό των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές και εκείνων που
απορρίφθηκαν. Η Επιτροπή θα περιλάβει στο σχετικό πό−
ρισμα και την πιθανή υπέρβαση του Ανώτατου Εθνικού
Ποσού από την αποδοχή των αιτήσεων αναθεώρησης και
την γραμμική μείωση που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για
την τήρησή του.
4. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων
αναθεώρησης θα γνωστοποιηθούν στους δικαιούχους με
την κατανομή των οριστικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυ−
σης, όπου θα έχουν ενσωματωθεί και οι αναθεωρήσεις του
υπολογισμού των ατομικών πράξεων προσδιορισμού των
δικαιωμάτων που έγιναν αποδεκτές.
Άρθρο 3
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής
της αίτησης αναθεώρησης.
Οι αιτήσεις αναθεώρησης υποβάλλονται το αργότερο
έως την 17/5/2010 από τους δικαιούχους ή τους εξουσιο−
δοτημένους για τον λόγο αυτό εκπροσώπους τους, στις
αρμόδιες ΕΑΣ της περιοχής τους.
Η αρμόδια ΕΑΣ καταχωρίζει ηλεκτρονικά την αίτηση ανα−
θεώρησης και ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή του
αιτήματος συγκροτεί φάκελο με τα κατά περίπτωση δικαι−
ολογητικά τεκμηρίωσης που προσκόμισε από την πλευρά
του ο δικαιούχος, και αφού υπογραφεί από τον αιτούντα
και τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΑΣ, αποστέλλεται άμεσα
στην Επιτροπή για εξέταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ−ΛΟΓΟΙ–ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης
Οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιήθηκαν μέσω του
ενημερωτικού δελτίου δικαιωμάτων του έτους 2010 τα στοι−
χεία τους από το πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων ή/και
των ενισχύσεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του
τίτλου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό νέων
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης διαπιστώσουν ότι υπάρχουν
λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν
υπόψη, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αναθεώρησης
που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
ανά περίπτωση για κάθε μία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
Τα Προσωρινά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης για το έτος
2010 υπολογίστηκαν με βάση τις ενισχύσεις που χορηγή−
θηκαν την περίοδο αναφοράς (καθεστώτα του τίτλου IV
του Καν. (ΕΚ) 1782/2003), κατά περίπτωση:
− Στο σκληρό σιτάρι (Παράρτημα XI του Καν. (ΕΚ) 73/
2009)
− Στο ρύζι (Παράρτημα XI του Καν. (ΕΚ) 73/2009)
− Στους πρωτεϊνούχους σπόρους (Παράρτημα XI του Καν.
(ΕΚ) 73/2009)
− Στους καρπούς με κέλυφος (Παράρτημα XI του Καν.
(ΕΚ) 73/2009)
− Στους σπόρους σποράς (Παράρτημα XI του Καν. (ΕΚ)
73/2009)
− Λόγω ένταξης στο πρόγραμμα της εκρίζωσης αμπελώ−
νων (Παράρτημα XI του Καν. 73/2009)
Άρθρο 5
Λόγοι αναθεώρησης
Οι λόγοι αναθεώρησης των στοιχείων του τομέα εκρίζω−
σης αμπελώνων, των ενισχύσεων στο καθεστώς σπόρων
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σποράς και του τίτλου IV του Καν (ΕΚ) 1782/2003, για να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των νέων δικαιωμά−
των των δικαιούχων, είναι οι ακόλουθοι:
1. α) Αίτηση αναθεώρησης ακρίβειας στοιχείων πληρωμών
μόνο για το καθεστώς σπόρων σποράς ανά έτος συγκρι−
τικής περιόδου αναφοράς.
β) Αίτηση αναθεώρησης για ταυτοποίηση και αναγνώριση
δικαιούχων μόνο για το καθεστώς σπόρων σποράς.
2. α) Αίτηση αναθεώρησης λόγω μεταβολών της εκμε−
τάλλευσης (κληρονομιά).
β) Αίτηση αναθεώρησης λόγω μεταβολών της εκμετάλ−
λευσης (πρόωρη συνταξιοδότηση).
γ) Αίτηση αναθεώρησης λόγω μεταβολών της εκμετάλ−
λευσης (συγχώνευση)
δ) Αίτηση αναθεώρησης λόγω μεταβολών της εκμετάλ−
λευσης (μεταβίβαση)
αιτήματα των κατηγοριών γ) και δ) υποβάλλονται μόνο
από τους δικαιούχους του καθεστώτος εκρίζωσης.
3. α) Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω φυσικής καταστροφής.
β) Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω θανάτου παραγωγού.
γ) Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω ασθένειας.
δ) Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω έναρξης της γεωργικής δραστη−
ριότητας εντός της περιόδου.
Δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα στις ανωτέρω κατηγο−
ρίες από τους δικαιούχους του καθεστώτος εκρίζωσης.
4. Αίτηση αναθεώρησης για αλλαγή περιόδου αναφοράς
(2004/2005 & 2005/2006) για λόγους ανωτέρας βίας (εκτός
του καθεστώτος εκρίζωσης).
Άρθρο 6
Αιτήσεις αναθεώρησης της ακρίβειας των στοιχείων
υπολογισμού (Διορθώσεις αφορώσες στις πληρωμές)
Για το καθεστώς των σπόρων σποράς ο δικαιούχος ζητά
την αναθεώρηση των αναγραφόμενων στοιχείων πληρω−
μών των ετών 2000, 2001, 2002 για τις περιπτώσεις που
δεν αναγράφονται στοιχεία πληρωμών ή αναγράφονται
λανθασμένα στοιχεία υποβάλλοντας:
1. Αποδεικτικά έγγραφα των συνολικών πληρωμών ενός
έτους, όπως βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΑ.
2. Αποδεικτικά πληρωμής μετά από δικαίωση από ένστα−
ση ή δικαστική απόφαση.
Άρθρο 7
Αιτήσεις αναθεώρησης της ακρίβειας των στοιχείων
υπολογισμού (Ταυτοποίηση στοιχείων)
Γεωργοί, που λόγω ελλείψεων στα στοιχεία των αιτήσεων
που υπέβαλαν για την λήψη ενισχύσεων του καθεστώτος
των σπόρων σποράς την συγκριτική περίοδο αναφοράς
(2000−2002) και οι οποίοι, ενώ έλαβαν ενισχύσεις, υπήρξε
αδυναμία ταυτοποίησή τους, μπορούν να υποβάλλουν σχε−
τική αίτηση για την ταυτοποίηση τους υποβάλλοντας:
1. Εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ή πρόσφατο προε−
κτυπωμένο έντυπο υποβολής φορολογικής δήλωσης.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που κατέχει τώρα ή
υπεύθυνη δήλωση για τον παλαιό αριθμό δελτίου ταυτό−
τητας που κατείχε την περίοδο αναφοράς.
Το αίτημα υποβάλλεται μόνο με την υποβολή αιτήματος
στις κατηγορίες του άρθρου 6.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αναθεώρησης των
στοιχείων της περιόδου αναφοράς θανόντων δικαιούχων
υποβάλλεται η σχετική αίτηση από τον κληρονόμο, στα
στοιχεία όμως του θανόντα και προσκομίζονται τα σχετικά
δικαιολογητικά, όπως ακολούθως ορίζονται, που αφορούν
στο θανόντα και τεκμηριώνουν το αίτημα.

Άρθρο 8
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών
της εκμετάλλευσης (κληρονομιά).
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, ο/οι κληρονόμοι,
για την άμεση μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων που θα
υπολογιστούν στον θανόντα, υποβάλλουν αίτηση αναθεώ−
ρησης συνοδευμένη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
− Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
− Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.
− Υπεύθυνες Δηλώσεις των κληρονόμων για αποδοχή ή
παραίτηση από την κληρονομιά υπέρ ενός κληρονόμου ή
κληρονόμων θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής
καθενός υπογράφοντα.
− Δημοσιευμένη διαθήκη.
− Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης
και πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής για διάρρηξη
ή ακύρωση της υπάρχουσας.
Άρθρο 9
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών
της εκμετάλλευσης (Διάδοχος εκμετάλλευσης λόγω
πρόωρης συνταξιοδότησης).
Για την περίπτωση που η εκμετάλλευση μεταβιβάσθηκε
σε διάδοχο γεωργό, επειδή ο αρχικός κάτοχος εντάχθηκε
στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, ο διάδοχος
μπορεί να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης για την μετα−
βίβαση των νέων δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που
υπολογίστηκαν στον αρχικό κάτοχο συνοδευμένη από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Οριστική απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη που τον ορί−
ζει διάδοχο γεωργό του πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα ή
2. Βεβαίωση της ΑΤΕ για μεταβίβαση της εκμετάλλευ−
σης.
Σε περίπτωση αλλαγής διαδόχου μετά την περίοδο ανα−
φοράς ο τελικός διάδοχος υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης
για μεταβίβαση των δικαιωμάτων που εκδόθηκαν στον πρό−
ωρα συνταξιοδοτηθέντα παραγωγό ή /και στον ενδιάμεσο
διάδοχο και αφορούσαν στην αρχική εκμετάλλευση του
πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα παραγωγού.
Άρθρο 10
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών
της εκμετάλλευσης (Συγχώνευση εκμετάλλευσης)
Σε περίπτωση συγχώνευσης οικογενειακής εκμετάλλευ−
σης μετά τη περίοδο αναφοράς 2008/2009, ήτοι 31/07/2009,
και πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής της αίτησης
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2010,
ο νέος κάτοχος της εκμετάλλευσης μπορεί να ζητήσει
αναθεώρηση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στον
υπολογισμό των νέων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας αίτηση
αναθεώρησης συνοδευμένη από:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και όλων των άγαμων μελών/
τέκνων ότι συμφωνούν με την συγχώνευση στο πρόσωπο
του αιτούντα, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατηγορία αιτημάτων αφο−
ρά μόνο στους δικαιούχους δικαιωμάτων του καθεστώτος
εκρίζωσης.
Άρθρο 11
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών
της εκμετάλλευσης (μεταβίβαση εκμετάλλευσης)
Στις περιπτώσεις πώλησης του συνόλου ή μέρους της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης με δικαιώματα εκρίζωσης
μετά τη περίοδο αναφοράς 2008/2009, ήτοι 31/07/2009,
και πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής της αίτησης
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2010,
τα δικαιώματα ενίσχυσης κατανέμονται στον αγοραστή
υποβάλλοντας:
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1. Συμβολαιογραφική πράξη ολικής ή μερικής μεταβίβα−
σης, και
2. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή στην οποία να αναφέ−
ρεται το ποσοστό των δικαιωμάτων εκρίζωσης που μετα−
βιβάζεται στον αγοραστή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατηγορία αιτημάτων αφο−
ρά μόνο στους δικαιούχους δικαιωμάτων του καθεστώτος
εκρίζωσης.
Άρθρο 12
Αιτήσεις αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την περί−
οδο αναφοράς λόγω φυσικής καταστροφής
λόγους ανώτερης βίας
Σε περίπτωση δριμείας φυσικής καταστροφής πριν ή
κατά την περίοδο αναφοράς που επηρέασε σημαντικά τη
γεωργική γη της εκμετάλλευσης και η πιστοποίηση των
ζημιών προκύπτει από έγγραφα της περιόδου που πραγ−
ματοποιήθηκε η ζημιά, ο δικαιούχος υποβάλει δήλωση για
εξαίρεση συγκεκριμένου έτους αναφοράς για κάθε καθε−
στώς που επηρεάσθηκε από την ζημιά για τον υπολογισμό
του ποσού αναφοράς, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα πα−
ραστατικά αποζημίωσης από ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.
Άρθρο 13
Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω θανάτου παραγωγού
Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού πριν ή κατά τη διάρ−
κεια της περιόδου αναφοράς, οι διάδοχοί του μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης επισυνάπτοντας τη λη−
ξιαρχική πράξη θανάτου και τα στοιχεία που αποδεικνύουν
την διαδοχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, συνοδευμένη
από δήλωση για πιθανή εξαίρεση του συγκεκριμένου έτους
κατά τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς.
Άρθρο 14
Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω ασθένειας.
Σε περίπτωση ασθένειας κατά την περίοδο αναφοράς
που είχε ως αποτέλεσμα επαγγελματική ανικανότητα του
γεωργού, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναθε−
ώρησης προσκομίζοντας ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση
νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, που αιτιολογούν την
ανικανότητα εντός της περιόδου αναφοράς, συνοδευμένη
από δήλωση για πιθανή εξαίρεση του συγκεκριμένου έτους
κατά τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς.
Άρθρο 15
Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους από την
περίοδο αναφοράς λόγω χρόνου έναρξης της
γεωργικής δραστηριότητας.
Για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι ξεκίνησαν την γεωρ−
γική τους δραστηριότητα εντός της περιόδου αναφοράς,
γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού του αριθ−
μού και της αξίας των δικαιωμάτων, ο δικαιούχος ζητά
αναθεώρηση των στοιχείων της αξίας και του αριθμού των
νέων δικαιωμάτων και πρέπει να υποβάλει:
1. Για χρόνο έναρξης το έτος 2008 απαιτούνται τα εκκα−
θαριστικά των οικονομικών ετών 2008, 2007, 2006 ή
2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη υποβολή φορολογικής
δήλωσης για τα οικονομικά έτη 2008, 2007, 2006 θεωρημένη
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 16
Αιτήσεις αναθεώρησης για λόγους ανώτερης βίας
(Αλλαγή περιόδου αναφοράς).
Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας απαιτείται
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αλλαγή της περιόδου αναφοράς (2005, 2006) ο δικαιούχος
πρέπει να προσκομίζει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά
πληρωμών που έλαβε, προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός
του ποσού αναφοράς.
Ανωτέρα βία θεωρείται:
1. Η μακροχρόνια ασθένεια πριν ή κατά την περίοδο ανα−
φοράς που είχε ως αποτέλεσμα μακροχρόνια επαγγελμα−
τική ανικανότητα του γεωργού και ο δικαιούχος μπορεί να
υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης προσκομίζοντας ιατρική
γνωμάτευση και βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκο−
μείο, συνοδευόμενη από δήλωση για πιθανή εξαίρεση ετών
κατά τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς συγκεκριμένων
καθεστώτων. Η πιστοποίηση της μακροχρόνιας ασθένειας
προκύπτει από έγγραφα της συγκεκριμένης περιόδου.
2. Η δριμεία φυσική καταστροφή που επηρέασε σημαντικά
(πάνω από 20%) τη γεωργική γη της εκμετάλλευσης. Η
πιστοποίηση των ζημιών προκύπτει από έγγραφα της πε−
ριόδου που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, ο δικαιούχος υπο−
βάλλει δήλωση για εξαίρεση των ετών αναφοράς 2006/2007
και 2007/2008 για κάθε καθεστώς που επηρεάστηκε από
τη ζημιά για τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς, προ−
σκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά αποζημίωσης από
ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.
Στην κατηγορία αυτή δεν υποβάλλονται αιτήματα από
τους δικαιούχους δικαιωμάτων εκρίζωσης.
Άρθρο 17
Κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης
1. Η αίτηση αναθεώρησης που αποσκοπεί στη διόρθωση
της ακρίβειας των στοιχείων που θα ληφθούν υπόψη στον
υπολογισμό των νέων δικαιωμάτων και τα οποία στηρίζο−
νται στις αιτήσεις που υπέβαλε ο δικαιούχος κατά την πε−
ρίοδο αναφοράς, εκτός από τις περιπτώσεις των αντίξοων
συνθηκών από φυσικές καταστροφές, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να οδηγεί σε υπέρβαση των εκτάσεων και πλη−
ρωμών που πράγματι έγιναν κατά την περίοδο αναφοράς
και δεν αμφισβητήθηκαν τότε από τον δικαιούχο.
2. Η αίτηση αναθεώρησης που αφορά στη διόρθωση
στοιχείων νέων δικαιωμάτων δικαιούχου διαδόχου πρόω−
ρα συνταξιοδοτηθέντος γεωργού, εφόσον αποδεικνύεται
βάσιμη εκ των στοιχείων, γίνεται αυτόματα με την μεταφο−
ρά του συνολικού αριθμού και της αξίας των προσωρινών
δικαιωμάτων που κατανεμήθηκαν κατ΄ αρχήν στον πρόωρα
συνταξιοδοτηθέντα.
Άρθρο 18
Λοιπές διατάξεις
1. Για την έγκαιρη εξέταση και τον αξιόπιστο έλεγχο των
αιτήσεων αναθεώρησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να αναζητά
όσα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν σε άλλους δημόσιους
φορείς και υπηρεσίες και αυτοί υποχρεούνται να τα δι−
αθέτουν στον Οργανισμό άμεσα χωρίς να απαιτείται η
προσκόμισή τους από τους δικαιούχους.
2. Η γνησιότητα των εγγράφων και η ακρίβεια των στοι−
χείων που επικαλούνται οι δικαιούχοι για την υποβολή των
αιτήσεων αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιού−
χους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά
την υποβολή των αιτήσεων αναθεώρησης θα κινούνται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής
στην δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.
3. Το παράρτημα με το υπόδειγμα της αίτησης ανα−
θεώρησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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