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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2124
14 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 328821
Λεπτομέρειες εφαρμογής και δικαιολογητικά πληρω−
μής της υπ’ αριθμ. 263514/AA 702/25.9.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη
Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκο−
μικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του
Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 22 παρ. 2 περίπτωση γ’ του ν. 992/1979
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
3. Του ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
«περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
4. Των άρθρων 13−29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει εκάστοτε.
5. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
6. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232Α/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική
παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το το ν. 2512/1997
(άρθρο 11).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των

Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
Β΄/3.10.2007).
10. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ (ΦΕΚ 1205/Β/13.7.2007)
11. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Ν.Α της χώρας»
12. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ» (ΦΕΚ 1042/Β/8.8.2002)
13. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1.9.2002».
13α. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013 όπως θεσπίζεται με υπουργική απόφαση.
14. Τον υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση
κανονισμών (Άρθρα 13, 14, 15, 145 καθώς και τα άρθρα 4
και 5 και τα Παραρτήματα III και IV).
15. Τον υπ’ αριθμ. 796/2004 Καν (ΕΚ) της Επιτροπής σχετι−
κά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου
που προβλέπονται στον υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν.(ΕΚ) του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργι−
κής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς.
16. Τον υπ’ αριθμ. 1973/2004 Καν (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’
αριθμ. 1782/2003 Καν (ΕΚ) του Συμβουλίου όσον αφορά
τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των
τίτλων 4 και 4Α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση
των εκτάσεων γής που προκύπτουν από την παύση
καλλιέργείας για την παραγωγή πρώτων υλών.
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17. Τον υπ’ αριθμ. 1290/2005 Καν.(ΕΚ) του Συμβουλίου
της 21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής
18. Τον υπ’ αριθμ. 1698/2005 Καν (ΕΚ) του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ
και ιδιαίτερα τα άρθρα 24 και 25.
19. Τον υπ’ αριθμ. 883/2006 Καν.(ΕΚ) της Επιτροπής
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
1290/2005 Καν (ΕΚ) του Συμβουλίου σε ότι αφορά τήρη−
ση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις
δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστρο−
φής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργι−
κού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ισχύει.
20. Τον υπ’ αριθμ. 1320/2006 Καν.(ΕΚ) της Επιτροπής
για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την
στήριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν.(ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
21. Τον υπ’ αριθμ. 1405/2006 Καν.(ΕΚ) του Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γε−
ωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
22. Τον υπ’ αριθμ. 1974/2006 Καν (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
υπ’ αριθμ. 1698/2005 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και ιδιαίτερα το άρθρο 15.
23. Τον υπ’ αριθμ. 1975/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
υπ’ αριθμ. 1698/2005 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς
και την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
24. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την
περίοδο προγραμματισμού 2007 – 2013.
25. Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 782/2003 Κανονισμού
(ΕΚ) του Συμβουλίου (ΦΕΚ. 1921/Β΄), που κυρώθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄)».
26. Την υπ’ αριθμ. 262021/21.4.2005 (ΦΕΚ 538/Β΄) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004»
Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων
Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ−
μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης
και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του υπ’
αριθμ. 1782/2003 Καν.(ΕΚ) του Συμβουλίου».
27. Την υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του υπ’ αριθμ.
1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου που αφορούν στην
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία
Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού».
(ΦΕΚ 764/Β΄).

28. Τον ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α (27.8.1998) όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις δι−
ατάξεις του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/5.6.2003), του
ν. 3208/2003 (ΦΕΚ303/24.12.2003) και ν. 3399/2005 (ΦΕΚ
255/17.10.2005).
29. Την υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ1375/Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
30. Την υπ’ αριθμ. 223490/24.11.2006 (ΦΕΚ 1725/Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
31. Την υπ’ αριθμ. 233629/5.7.2007 (ΦΕΚ 1230 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
32. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕΚ 1886Β/12.9.2008)
κοινή υπουργική απόφαση Αναδιάρθρωση, Αρμοδιότη−
τες και Κατανομή Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013.
33. Η υπ’ αριθμ. 263514/AA 702/25.9.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Χορήγη−
σης οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών
Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλ−
λευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέ−
λεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013»
34. Την υπ’ αριθμ. 267630/13.12.2007 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2372Β /13.12.2007) περί ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στον AGROCERT−Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. για την εφαρμογή
του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργούς,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ 263514/
AA 702/25.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενι−
σχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών
Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής
δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013».
Άρθρο 2
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η δημοσιοποίηση του προγράμματος συνίσταται στην
ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και ιδίως των εν
δυνάμει δικαιούχων με όλα τα δυνατά μέσα.
Η δημοσιοποίηση του προγράμματος σε όλη τη χώρα
γίνεται από τη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συ−
νεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΑ, τα Τοπικά Κέντρα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δημοσιοποίηση του προγράμματος πραγματοποι−
είται με την έκδοση δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, η οποία υπογράφεται από τον Ειδικό
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Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
συμμετάσχουν στο Μέτρο 114 «Χρήση Υπηρεσιών Παρο−
χής Γεωργικών Συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση
και παροχής δασοκομικών συμβουλών μέσω υποβολής
Αιτήσεων Ενίσχυσης».
Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ) με
την παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο−
ντος προβαίνουν άμεσα στη δημοσιοποίησή της με όλα
τα πρόσφορα μέσα (π.χ. θυροκόλληση, δημοσιοποίηση
στον τοπικό τύπο κ.λ.π.).
Η Πρόσκληση αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθο−
ρίζονται:
− οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμό−
τητας για ένταξη στο πρόγραμμα
− η αρμόδια υπηρεσία (ΤΟΚΑΑ) για την Υποβολή των
Αιτήσεων Ενίσχυσης
− οι υπηρεσίες από τις οποίες θα μπορούν οι ενδια−
φερόμενοι να λάβουν έντυπο υλικό και πρόσθετες πλη−
ροφορίες τα απαραίτητα δικαιολογητικά η προθεσμία
υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης
Άρθρο 3
Ένταξη Πράξης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΑ παράλληλα με
την προώθηση από τη Γενική Δ/νση φυτικής παραγωγής
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προωθεί
για έγκριση στον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΑΑ&Τ από−
φαση ένταξης /χρηματοδότησης της Πράξης από το
Μέτρο 114. Η απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης της
Πράξης και στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδι−
αφέροντος με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΑ θα καταχωρηθούν
στο ΟΠΣΑΑ.
Άρθρο 4
Συμβουλευτική Υπηρεσία /Συμβουλή
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 263514/
ΑΑ702/25.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών των Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμβουλευτική Υπηρε−
σία είναι το σύνολο των Υπηρεσιών που προσφέρονται
στον αγρότη για τη βελτίωση της θέσης της αγροτικής
εκμετάλλευσης σε σχέση με τα πρότυπα της πολλα−
πλής συμμόρφωσης που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε
εκμετάλλευση.
Στις συμβουλές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η
εργασιακή ασφάλεια.
Κατά συνέπεια το ύψος ενίσχυσης ανά θεματική
ενότητα της υπ’ αριθμ. 263514/ΑΑ702/25.9.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών των Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων αφορά μόνο την πολλαπλή συμμόρφωση όπως
αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινής
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν(ΕΚ)
του Συμβουλίου» (Β 1921) και υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων
3 και 4 του υπ’ αριθμ. 1782/2003 Καν(ΕΚ) του Συμβου−
λίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που
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αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ
του Κανονισμού αυτού (ΦΕΚ 764 Β)» και στις υπ’ αριθμ.
262021/2005 και υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 υπουργικές
αποφάσεις (Λεπτομέρειες εφαρμογής).
Άρθρο 5
Δικαιούχοι
* Οι προϋποθέσεις ένταξης (κριτήρια ένταξης)των δι−
καιούχων στο μέτρο 114 για τη Χρήση Υπηρεσιών Παρο−
χής Γεωργικών συμβουλών και παροχής δασοκομικών
συμβουλών αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ.1 της υπ’
αριθμ. 263514/ΑΑ702/25.9.2008 κοινής υπουργικής από−
φασης των Υπουργών των Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
*Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων κατά σειρά
προτεραιότητας αναφέρονται επίσης στο άρθρο 5 παρ.2
της υπ’ αριθμ. 263514/ΑΑ702/25.9.2008 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών των Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή
υπουργική απόφαση με την ανάλογη βαθμολογία.
* Ο κατάλογος Δικαιούχων Άμεσων Ενισχύσεων άνω
των 15.000 € ετησίως θα χορηγείται από τον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ κατ’ έτος καθώς και κατάλογος των δικαιούχων
των μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013 (Εξισωτική
Αποζημίωση) και των υπολοίπων μέτρων του ΄Άξονα 2
του ΠΑΑ 2007−2013.
Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 263514/ΑΑ702/25.9.2008
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών των Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κοινή υπουργική απόφαση αναφέρονται οι
ορισμοί του κατά κύρια απασχόληση αγρότη και Νέου
Γεωργού με Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.).
Άρθρο 6
Απαιτούμενα δικαιολογητικά −
Αξιολόγηση − Έγκριση δικαιούχων
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων αγροτών στο
σύστημα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Α. Δικαιολογητικά:
1. Αίτησης Ενίσχυσης(υποψηφιότητας δικαιούχου)
(Υπόδειγμα−1)
Οι αγρότες που επιθυμούν να κριθούν δικαιούχοι θα
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης, σύμφωνα με
το συνημμένο Υπόδειγμα−1, μετά την δημοσιοποίηση
και προκήρυξη του μέτρου και εντός των προθεσμιών
που ορίζονται σ’ αυτή. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε ηλε−
κτρονική μορφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος
του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα εκτυπώνεται σε τρία (3) αντίγραφα
και με πρωτότυπη υπογραφή από τον δικαιούχο θα
κατατίθεται στο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΤΟΚΑΑ) του Νομού της μόνιμης κατοικίας του δικαιού−
χου ή σε ΤΟΚΑΑ ομόρου ή πλησιέστερου Νομού. Από τα
αντίγραφα αυτά, ένα παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος,
ένα αποστέλλεται στη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής
και ένα τηρείται στο οικείο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ)
Το ΤΟΚΑΑ θα ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της
αίτησης ενίσχυσης του υποψηφίου δικαιούχου.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποστέλλει στο ΤΟΚΑΑ σε ηλεκτρο−
νική μορφή καταστάσεις των παραγωγών με τα απο−
τελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων.
Τα ΤΟΚΑΑ αξιοποιούν το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και των ΔΟΜΩΝ του ΟΠΕΓΕΠ.
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2. Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
3. Εκκαθαριστικό Εφορίας
4. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
5. Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, σε περί−
πτωση Νομικού προσώπου
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση
του άρθρου 5 παρ.2 της κοινής υπουργικής απόφασης
8. Σύμβαση με τον εγκεκριμένο από τον ΟΠΕΓΕΠ Γε−
ωργικό Σύμβουλο
Β. Αξιολόγηση της αίτησης
Τα ΤΟΚΑΑ με βάσει το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 263514/
ΑΑ702/25.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών των Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βαθμολογεί τους ενδι−
αφερόμενος και αποστέλλει το σχετικό Υπόδειγμα − 3
στην Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής για να ενεργήσει
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής
απόφασης.
Αιτήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ή από
τους διενεργηθέντες ελέγχους προκύπτει ότι έχουν δη−
λωθεί αναληθή στοιχεία, επισημαίνονται από τα ΤΟΚΑΑ
στο Υπόδειγμα −3 που αποστέλλεται στη Γενική Δ/νση
Φυτικής Παραγωγής.
Γ. Έγκριση δικαιούχων
Η Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής με βάση τη βαθμο−
λογία κατατάσσει τους υποψηφίους με φθίνουσα σειρά
(άρθρο 6 παρ.2β της κοινής υπουργικής απόφασης)και
λαμβάνοντας υπ όψιν τις διαθέσιμες πιστώσεις εκδί−
δει απόφαση ένταξης των δικαιούχων με την σύμφωνη
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.
Η ενημέρωση ένταξης των δικαιούχων θα γίνεται γνω−
στή με ανάρτηση των εγκρίσεων στην ιστοσελίδα του
ΥΠΑΑ& και ΟΠΕΚΕΠΕ (www.minagric.gr και www.opekepe.
gr αντίστοιχα)
Άρθρο 7
Διαδικασία Πληρωμής
1. Ο δικαιούχος για να λάβει την ενίσχυση θα πρέπει
να υποβάλλει φάκελο πληρωμής στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ με την υποβολή της ενιαίας
ενίσχυσης, στον οποίο θα περιέχονται:
α) Αίτηση πληρωμής (σύμφωνα με υπόδειγμα του
ΟΠΕΚΕΠΕ))
β) Τα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών που έχουν
εκδοθεί από το Γεωργικό Σύμβουλο στα οποία θα ανα−
γράφονται αναλυτικά ανά θεματική ενότητα τα ποσά
της αμοιβής.
γ) Αντίγραφο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που του
έχουν παρασχεθεί (Υποδείγματα 5 και 6).
δ) Τα παραστατικά πληρωμής της εισφοράς του Γε−
ωργικού Συμβούλου στον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.
2. Οι Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνουν στις ακό−
λουθες ενέργειες:
− Ελέγχουν τον φάκελο πληρωμής και καταχωρούν τα
αποτελέσματα του ελέγχου σε βάση δεδομένων,
− Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του
Οργανισμού Πληρωμών προβαίνει στην έκδοση κατα−
στάσεων πληρωμής και στην αναγνώριση και εκκαθά−
ριση της δαπάνης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα
φύλλα ελέγχου
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφού διασφαλίσει ότι οι πληρωμές
κάθε φορά είναι εντός του πεδίου ένταξης της πράξης,

προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων στο ακέραιο
στο λογαριασμό τους στο τραπεζικό κατάστημα επι−
λογής του δικαιούχου.
Άρθρο 8
Έλεγχοι
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ως ακολούθως:
α) τα ΤΟΚΑA πραγματοποιούν προενταξιακους ελέγ−
χους (Υπόδειγμα 2)
β) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγ−
χους πριν από την ένταξη και κοινοποιεί τα αποτελέ−
σματα στα ΤΟΚΑΑ, καθώς και ελέγχους των δικαιολο−
γητικών πληρωμής.
γ) Οι έλεγχοι στους Γεωργικούς Συμβούλους γίνονται
από ελεγκτές του μητρώου του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. (Υπόδειγμα
−7)
Ο έλεγχος διακρίνεται :
1. Σε Διοικητικό έλεγχο
Ο Διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνο−
λο των αιτήσεων τόσο στα στάδια της αξιολόγησης
έγκρισης όσο και στο στάδιο της πληρωμής και δια−
κρίνεται:
α) Σε έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και των
προϋποθέσεων ένταξης και χορήγησής της ενίσχυ−
σης.
β) Σε διασταυρωτικό έλεγχο (ΟΠΕΚΕΠΕ) στο πλαίσιο
του οποίου πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων
και ιδίως ότι:
− Ο δικαιούχος είναι ενταγμένος στο σύστημα της
ενιαίας ενίσχυσης, και ότι δεν έχει τύχει ενισχύσεων
για το ίδιο αντικείμενο από το παρόν ή άλλο μέτρο.
− Ο Γεωργικός Σύμβουλος περιλαμβάνεται στον εγκε−
κριμένο μητρώο και ότι έχει πιστοποιηθεί για τις ενότη−
τες που παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
2. Σε Επιτόπιο έλεγχο
Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται σε όλα τα
στάδια έγκρισης (έγκριση − ένταξη – πληρωμή – περίο−
δος δέσμευσης) σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον
το 5% των δικαιούχων το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο
δείγμα ελέγχου της Ενιαίας Ενίσχυσης και συμπληρώνε−
ται το συν/νο εντυπο ελέγχου (σύμφωνα με υπόδειγμα
του ΟΠΕΚΕΠΕ).
Το δείγμα εξάγεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
− Ανάλυση κινδύνου και
− Τυχαία επιλογή μέχρι 25% του δείγματος.
Κατά τους επιτόπιους ελέγχους πιστοποιείται :
− ότι οι προτεινόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι
αναγκαίες για την βελτίωση της εκμετάλλευσης (στάδιο
έγκρισης − ένταξης)
− Ότι παρασχέθηκαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης και ότι ο δικαιούχος
γνωρίζει και εφαρμόζει τις συμβουλές αυτές (στάδιο
πληρωμής)
− ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.1δ του
άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης (περίοδος
δέσμευσης)
Προενταξιακοί, ενταξιακοί και μεταενταξιακοί έλεγχοι
πραγματοποιούνται και από την ΕΥΔ ΕΠΑΑ.
3. οι Ελεγκτές των Γεωργικών Συμβούλων και των
Δομών των Γεωργικών Συμβούλων διενεργούν ελέγχους
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον υπ’ αριθμ. 1782/2003
Καν και στην υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινή υπουργική
απόφαση. Τα πόρισματα των ελέγχων (Υπόδειγμα 7)
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διαβιβάζεται στον ΟΠΕΓΕΠ και στην Γεν.Δνση φυτικής
Παραγωγής, προκειμένου η εποπτεύουσα αρχή να προ−
χωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο
12 της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινής υπουργικής
απόφασης.
Άρθρο 9
Χρηματοδότηση
Για την εφαρμογή της παρούσας εγκρίνεται πίστωση
ύψους 49.998.253 ΕΥΡΩ, η οποία θα βαρύνει το ΠΔΕ
ΣΑΕ 082/3.
Η Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται στο ύψος των
35.435.770 ΕΥΡΩ.
Άρθρο 10
Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο
των ενδιάμεσων πληρωμών από το ΕΓΤΑΑ για μία συ−
γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα
ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο μέτρο ή
καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά
δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/
Α΄/1997), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
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με το άρθρο 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το
άρθρο 23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001) ή με βάση
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 11
Παράρτημα υποδειγμάτων
Κατωτέρω παρατίθεται παράρτημα υποδειγμάτων
1−7, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν
ως εξής:
Υπόδειγμα −1: Αίτηση ενίσχυσης
Υπόδειγμα −2: Οπτικός−Διοικητικός προενταξιακός
έλεγχος
Υπόδειγμα −3: Συγκεντρωτική κατάσταση βαθμολό−
γησης δικαιούχων
Υπόδειγμα −4: Σύμβαση Γεωργού−Γεωργικού Συμβού−
λου
Υπόδειγμα −5: Αναλυτικό φύλλο Γεωργικών Συμβου−
λών
Υπόδειγμα −6: Συνοπτική Αναφορά Γεωργικών Συμ−
βουλών
Υπόδειγμα −7: Φύλλο Ελέγχου Πιστοποιημένων Γεωρ−
γικών Συμβούλων
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Άρθρο 12
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02021241410080024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

