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Σύμφωνα με:

A. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.:

1. 1257/1999  του  Συμβουλίου  (L 160/80  της  26.06.1999)  «για  τη  στήριξη  της 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  από  το  ΕΓΤΠΕ  και  για  την  τροποποίηση  και  κατάργηση 
ορισμένων κανόνων».

2. 1260/1999 του Συμβουλίου  (L161 της  26.06.99) «περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία»

3. 1290/2005  του  Συμβουλίου  (L209  της  11.08.05) «περί  χρηματοδοτήσεως  της 
κοινής γεωργικής πολιτικής» σε αντικατάσταση του (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου 
(L160 της 26.06.99)

4. 885/2004  της  Επιτροπής  (L 171  της  21.06.2006)  «για  τη  θέσπιση  λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.».

5. 73/2009 του Συμβουλίου (L 30/16 της 31.01.2009) «σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής  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  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 
1782/2003».

6. 1120/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης που προβλέπεται  στον τίτλο  ΙΙΙ  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 πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς».

7. 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για 
τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V».

8. 1122/2009  της  Επιτροπής  «σχετικά  με  τη  θέσπιση  λεπτομερών  διατάξεων 
εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  την 
πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
και  ελέγχου,  στο  πλαίσιο  των  καθεστώτων  άμεσης  στήριξης  για  τους  γεωργούς  που 
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  την  πολλαπλή 
συμμόρφωση  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  στήριξης  που  προβλέπεται  για  τον 
αμπελοοινικό τομέα».

9. 1405/2006  του  Συμβουλίου  (EE L 265/1  της  26.09.2006)  «σχετικά  με  τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.»

10. 637/2008 του Συμβουλίου  (L 178/1  της  23.06.2008)  «σχετικά  με  την εισαγωγή 
προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού.»
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11. 1145/2008 της Επιτροπής (L 308/17 της 18.11.2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  637/2008,  όσον  αφορά  τα  εθνικά 
προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού.»

12. Έγγραφο εργασίας αριθ. Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση 
της  έκτασης των αγροτεμαχίων  αμπελώνων στο πλαίσιο  των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 και 555/2008 και

B. Τις Αποφάσεις:

1. ΚΥΑ  με  αριθ.  262385/21.4.10  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 509/Β/23.04.10), σχετικά με την «Εφαρμογή 
του  Καθεστώτος  Πολλαπλής  Συμμόρφωσης  και  λοιπά  συμπληρωματικά  μέτρα  σε 
εκτέλεση  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  και  του  κανονισμού  1698/05  του 
Συμβουλίου».

2. ΚΥΑ με  αριθ.  262345/22.03.10  (ΦΕΚ  323/Β/24.03.10)  των  Υπουργών 
Ανταγωνιστικότητας  &  Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  των  μέτρων  ειδικής  στήριξης  σε  εκτέλεση  του 
άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής.»

3. ΥΑ με αριθ. 263343/13.05.10 της  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 778/Β/04.06.10) Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας 
ελαιοκομικών  προϊόντων  του  άρθρου  4  της  αριθ.  262345/22.3.2010  απόφασης 
«Συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  των  μέτρων  ειδικής  στήριξης  σε  εκτέλεση  του 
άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323/Β/24.03.10).

4. ΥΑ με αριθ. 177145/14.07.11 του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ  1610/Β/14.07.11)  Τροποποίηση  της  αριθ.  263343/13.05.10  απόφασης  της 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 
1:  Βελτίωση  της  ποιότητας  ελαιοκομικών  προϊόντων  του  άρθρου  4  της  αριθ. 
262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής 
στήριξης  σε  εκτέλεση  του  άρθρου  68  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323/Β/24.03.10).

5. ΥΑ με αριθ. 40835/13.05.10 της  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 758/Β/01.06.10) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στήριξης σε 
εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς 
σκληρού σίτου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 262345/22.3.2010 (ΦΕΚ 323 Β΄).

6. ΥΑ με αριθ. 267050/13.05.10 της  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ  754/Β/01.06.10)  Λεπτομέρειες  εφαρμογής  των  άρθρων  6  και  7  της  υπ’  αριθ. 
262345/220−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων 
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα βοείου και 
μοσχαρίσιου κρέατος.
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7. ΥΑ   με  αριθ.    146343/23.02.2011  (ΦΕΚ  349/  B  /2011)    «Τροποποίηση  και   
συμπλήρωση  της  υπ’  αριθ.  267050/13−05−2010  (Β΄  754)  Απόφασης  Υπουργού 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  σχετικά  με  τις  λεπτομέρειες  εφαρμογής  των 
άρθρων 6  και  7  της  υπ’  αριθ.  262345/22−03−2010 (Β΄  323)  Κοινής  Απόφασης  των 
Υπουργών Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας και  Αγροτικής  Ανάπτυξης 
και  Τροφίμων  «Συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  των  μέτρων  ειδικής  στήριξης  σε 
εκτέλεση του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού  1120/2009  της  Επιτροπής»,  για  τον  τομέα  βοείου  και  μοσχαρίσιου 
κρέατος»»

8. ΥΑ με αριθ. 267051/13.05.10 της  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ  754/Β/01.06.10)  Λεπτομέρειες  εφαρμογής  του  άρθρου  8  της  υπ’  αριθ. 
262345/22−03−2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων 
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου  και  του  Κανονισμού  1120/2009  της  Επιτροπής,  για  τον  τομέα  του 
αιγοπρόβειου κρέατος.

9. ΚΥΑ    με  αριθ.  27634  /08.06.2011  (ΦΕΚ  1422/Β/16.06.11)    «Καθορισμός  μέτρων   
χορήγησης  της  Κοινοτικής  ενίσχυσης  για  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  της 
καλλιέργειας βάμβακος.»

10. ΚΥΑ    με  αριθ.    328609  (ΦΕΚ  2117/Β/2009)  «  Συμπληρωματικά  μέτρα  για  την   
εφαρμογή  του  Κοινοτικού  καθεστώτος,  όσον  αφορά  την  ενίσχυση  της  τοπικής 
παραγωγής  γάλακτος  που  προορίζεται  για  την  παραγωγή  παραδοσιακών  τυριών  στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους καν (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου.»

11. ΥΑ   με  αριθ.     242466  (ΦΕΚ  138/Β/2010)    "Λεπτομέρειες  εφαρμογής  της  αριθ.   
328609/28.09.2009 ΚΥΑ “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού 
καθεστώτος,  όσον  αφορά  την  ενίσχυση  της  τοπικής  παραγωγής  γάλακτος  που 
προορίζεται  για  την  παραγωγή  παραδοσιακών  τυριών  στα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου 
Πελάγους – κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου” και των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 της Επιτροπής." 

12. ΚΥΑ με  αριθ.  262346/19.03.10  (ΦΕΚ  325/Β/24.03.10)  των  Υπουργών 
Ανταγωνιστικότητας  &  Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης,  με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.  73/2009 του Συμβουλίου και  (ΕΚ) 
αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής.»

13. ΚΥΑ με  αριθ.  262347/19.03.10  (ΦΕΚ  324/Β/24.03.10)  των  Υπουργών 
Ανταγωνιστικότητας  &  Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται  από  τον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  σχετικά  με  την  πολλαπλή 
συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων 
και την εφαρμογή του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αναφορικά με την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης στον αμπελοοινικό τομέα.»

14. ΚΥΑ με αριθ. 313981/..-11-05 (ΦΕΚ 1672/Β/30-11-05) των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για 
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την εφαρμογή των καν. (ΕΟΚ) αριθ.  2019/93 και 2837/93 για τη χορήγηση της κατ’ 
αποκοπήν ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές των μικρών νησιών του Αιγαίου, για τη 
διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας των ελαιώνων.»

15. ΚΥΑ με  αριθ.  35235/26.04.2010  των   Υπουργών  Οικονομικών  και  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΦΕΚ  …/Β/..  .0.  .09)  «Μέτρα  εφαρμογής  του  ειδικού 
καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης 
του σύσπορου βαμβακιού.»

16. ΚΥΑ με αριθ.  295610/ΑΑ 687/24-05-07 (ΦΕΚ 897/Β/06-06-07)  των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά 
μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη 
βελτίωση της  παραγωγής και  εμπορίας  των προϊόντων της  μελισσοκομίας  στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των καν. (ΕΚ) αριθ. 1405/06 του Συμβουλίου 
και (ΕΚ) αριθ. 1914/06 της Επιτροπής».

17. ΚΥΑ με αριθ. 297060/25-05-07 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων  (ΦΕΚ 916/Β/08-06-07)  «Χορήγηση  οικονομικών 
ενισχύσεων  σε  τοπικής  σημασίας  αγροτικά  προϊόντα  Φυτικής  Παραγωγής  στα  μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους».

18. ΚΥΑ με αριθ. 283601/18-03-08 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  (ΦΕΚ  549/Β/31-03-08)  «Τροποποίηση  – 
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 297060/25.05.07 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  «Χορήγηση  οικονομικών 
ενισχύσεων  σε  τοπικής  σημασίας  αγροτικά  προϊόντα  Φυτικής  Παραγωγής  στα  μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ 916/Β/08-06-07)».

19. ΥΑ με αριθ. 281255/06-05-08 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
(ΦΕΚ  794/Β/06-05-08)  περί   «Εγκρίσεως  Κανονισμού  Ελέγχων  του  ΝΠΙΔ  με  την 
επωνυμία  «Οργανισμός  Πληρωμών  και  Ελέγχου  Κοινοτικών  Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

20. ΚΥΑ με αριθ. 217838/27-01-04 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Γεωργίας  (ΦΕΚ  200/Β/04-02-04)  «Συγκρότηση  Επιτροπής  για  την  εξέταση  των 
υποβαλλόμενων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων ελέγχων που 
διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων.»

21. ΥΑ με  αριθ.  271562/2002  του  Υπουργού  Γεωργίας  περί   «Εγκρίσεως  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμής από 01.09.2002»

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται τα εξής:
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1 ΟΡΙΣΜΟΙ  
Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Γεωργός»: ορίζεται το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών 
προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην 
ομάδα  και  τα  μέλη  της,  του  οποίου  η  εκμετάλλευση  βρίσκεται  στην  ελληνική 
επικράτεια και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

2.  «Νέος γεωργός» ή «γεωργός που αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα» για τους 
σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009: ορίζεται 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει  ασκήσει  γεωργική δραστηριότητα στο 
όνομα του και υπ’ ευθύνη του δεν ελέγχει νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική 
δραστηριότητα,  κατά  τα  5  έτη  που  προηγούνται  της  έναρξης  της  γεωργικής 
δραστηριότητας.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό 
πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν  ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ 
ευθύνη  τους  ούτε  να  ελέγχουν  νομικό  πρόσωπο  το  οποίο  έχει  ασκήσει  γεωργική 
δραστηριότητα,  κατά  τα  5  έτη  που  προηγούνται  της  έναρξης  της  γεωργικής 
δραστηριότητας του νομικού προσώπου. 

3. «Επαγγελματίας αγρότης»: ο αγρότης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών, σε 
εφαρμογή του νόμου 3874/06.09.10 (ΦΕΚ 151 Α΄).  Για να εγγραφεί  κάποιος στο 
Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίας  αγρότης,  πρέπει  να είναι  κάτοχος  αγροτικής 
εκμετάλλευσης,  ασφαλισμένος  στον  ΟΓΑ,  να  ασχολείται  επαγγελματικά  με  την 
αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και 
να  λαμβάνει  από  την  αγροτική  δραστηριότητα  το  35%  του  συνολικού  ετήσιου 
εισοδήματός του.

4.  «Εκμετάλλευση»:  το  σύνολο  των  παραγωγικών  μονάδων  που  διαχειρίζεται  ο 
γεωργός και βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Υπό  την  έννοια  ότι  η  κατοχή  των  εκτάσεων  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  για  το 
δικαίωμα  ενισχύσεων  και  δεδομένου  ότι  τα  αγροτεμάχια  που  ενισχύονται, 
καταχωρούνται στο σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, ο παραγωγός μπορεί να 
λάβει ενισχύσεις μόνο για τις εκτάσεις που νόμιμα κατέχει.

5. «Γεωργική  δραστηριότητα»:  περιλαμβάνεται  η  παραγωγή,  η  εκτροφή  ή  η 
καλλιέργεια  γεωργικών  προϊόντων,  συμπεριλαμβανομένων  της  συγκομιδής,  της 
άμελξης,  της  αναπαραγωγής  και  εκτροφής  ζώων  για  γεωργικούς  σκοπούς,  ή  της 
διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

6. «Ενιαία αίτηση»: η αίτηση για άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και των άλλων καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης και μέτρων στήριξης 
της παραγράφου 2.1 της παρούσας.
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7. «Άμεση  ενίσχυση»:  η  πληρωμή  που  καταβάλλεται  απ’  ευθείας  στο  γεωργό  στο 
πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα απαριθμούμενα στην 
παράγραφο 2.1 της παρούσας.

8.  «Ειδική στήριξη»: η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009, στα πλαίσια του οποίου θεσπίστηκαν τα μέτρα της παραγράφου 2.1 
στοιχείο Β της παρούσας.

9. «  Ενισχύσεις  που  χορηγούνται  για  ένα  συγκεκριμένο  ημερολογιακό  έτος  »  ή 
«ενισχύσεις που χορηγούνται για την αντιπροσωπευτική περίοδο»: οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται  ή  που  θα  χορηγηθούν,  για  συγκεκριμένο  έτος  ή  έτη,  οι  οποίες 
περιλαμβάνουν  όλες  τις  ενισχύσεις  που  χορηγούνται  και  για  άλλες  χρονικές 
περιόδους   που αρχίζουν κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος ή έτη.

10. «Γεωργικά  προϊόντα»:  τα  προϊόντα  που  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  I  της 
Συνθήκης,  εξαιρουμένων  των  αλιευτικών  προϊόντων,  συμπεριλαμβανομένου  του 
βαμβακιού.

11. «Γεωργική έκταση»: οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και 
μόνιμων καλλιεργειών.

12. «Αρόσιμη γη»: η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή διατηρείται σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009), ανεξάρτητα αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό 
ή κινητό κάλυμμα.

13. «Μόνιμος βοσκότοπος»: η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών της 
εκμετάλλευσης) για πενταετές ή μεγαλύτερο διάστημα, εξαιρουμένων των εκτάσεων 
υπό  παύση  καλλιέργειας  (σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ.  2078/92  του 
Συμβουλίου),  των  εκτάσεων  υπό  παύση  καλλιέργειας  (άρθρα  22,  23  και  24  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου) και των εκτάσεων υπό παύση 
καλλιέργειας (άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου).

Για το σκοπό αυτό, ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 
ποώδη  φυτά  που  παραδοσιακά  απαντούν  στους  φυσικούς  βοσκότοπους  ή  συνήθως 
περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος 
μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι). Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλάβουν τις αροτραίες καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009.

14.  «Μόνιμες  καλλιέργειες»:  οι  μη  εναλλασσόμενες  καλλιέργειες,  εκτός  από  τους 
μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή 
μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς.

15. «Πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς»: οι εκτάσεις που έχουν φυτευτεί 
με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41, που συνίστανται σε ξυλώδεις, πολυετείς 
καλλιέργειες, τα ριζώματα ή οι παραφυάδες των οποίων παραμένουν στο έδαφος μετά τη 
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συγκομιδή,  και  τα  οποία  αναπτύσσουν  νέους  βλαστούς  την  επόμενη  περίοδο  και 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που πρόκειται να καταρτίσουν τα κράτη μέλη από το 
2010 με  τα  είδη  που είναι  κατάλληλα  για  χρήση ως  πρεμνοφυή  δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς και τον μέγιστο κύκλο συγκομιδής για κάθε ένα απ’ αυτά.

16. «Αγροτεμάχιο αναφοράς» ή «τοπογραφική ενότητα» ή «τοπογραφική νησίδα»: μια 
γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση, η οποία φέρει τα ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως 
έχει καταγραφεί στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

Κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

17. «Κτηματολογικό  τεμάχιο»:  το  συνεχές  τμήμα  εδάφους,  με  καθορισμένη 
τοπογραφική, χαρτογραφική και ιδιοκτησιακή  αναφορά, ανεξάρτητα από τη χρήση του.

18.  «Αγροτεμάχιο»: η συνεχής έκταση γης - που αποτελείται από ένα ή περισσότερα 
συνεχή κτηματολογικά τεμάχια ή τμήματα αυτών – η οποία δηλώνεται από το γεωργό 
και  καλύπτει  μια  και  μόνη  ομάδα  καλλιεργειών.  Εντούτοις,  όταν  στο  πλαίσιο  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης, 
η  οποία  αποτελεί  μέρος  μιας  ομάδας  καλλιεργειών,  η  ειδική  αυτή  χρήση  περιορίζει 
περαιτέρω,  εάν  κρίνεται  αναγκαίο,  το  αγροτεμάχιο.  Για  αγροτεμάχια  εξ  αδιαιρέτου, 
ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 στοιχείο 3.

Κάθε αγροτεμάχιο προσδιορίζεται και ως εκ τούτου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται, 
από τη χαρτογραφική του αναφορά (13ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό).

19.  «Χρήση»:  η  χρήση έκτασης  από  την άποψη του  είδους  της  καλλιέργειας  ή  της 
φυτικής κάλυψης ή της απουσίας καλλιέργειας.

20. «Δηλωθείσα έκταση»: η έκταση που δηλώνεται στην αίτηση από τον παραγωγό.

21. «Προσδιορισθείσα έκταση»: ορίζεται  η  έκταση για την οποία έχουν εκπληρωθεί 
όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης και 
είναι  αποτέλεσμα ελέγχων (διοικητικών,  επιτόπιων, τηλεπισκόπησης). Ειδικά στην 
περίπτωση του  καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης,  η  προηγούμενη  έκταση  μπορεί  να 
θεωρηθεί  προσδιορισθείσα,  μόνον  εάν  πράγματι  συνοδεύεται  από  τον  αντίστοιχο 
αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης. 

22. «Ψηφιοποιηθείσα  έκταση»:  η  έκταση που  προκύπτει  από την ψηφιοποίηση των 
ορίων των αγροτεμαχίων από τις ΕΑΣ στο ΟΠΣ 2012 και κατόπιν υπόδειξης από τον 
παραγωγό.

23.  «Δηλωθείς  αριθμός  ζώων»:  ο  αριθμός  ζώων  ανά  είδος  και  κατηγορία  που 
δηλώνονται στην αίτηση από τον παραγωγό.

24. «Προσδιορισθείς αριθμός ζώων»: ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία, για τα 
οποία έχουν εκπληρωθεί  όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται  στους κανόνες για τη 
χορήγηση  της  ενίσχυσης,  κατόπιν  ελέγχων  επιτόπιων  και/  ή  διοικητικών  και/  ή 
τηλεπισκόπησης.

25. «Πυκνότητα  βόσκησης»:  για  τις  ανάγκες  του  καθορισμού  των  βοσκοτόπων 
επιλέξιμων για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και του ελέγχου 
της  συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο της  προστασίας  των  μόνιμων  βοσκοτόπων στα 
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πλαίσια  της  Πολλαπλής  Συμμόρφωσης,  ορίζεται:  «Το  πηλίκο  του  συνόλου  των 
Μονάδων  Μεγάλων  Ζώων  (ΜΜΖ)  (αναφέρονται  κατά  κατηγορία  στο  άρθρο  5 
παράγραφος  2  και  στο  άρθρο  9  παράγραφος  3  της  ΚΥΑ 262385/21.04.10 (ΦΕΚ 
509/Β/23.04.10) )και βρίσκονται στην κατοχή του γεωργού οποιαδήποτε ημέρα του 
έτους, με βάση τα στοιχεία που δηλώνει στην ενιαία αίτησή του και τα αποτελέσματα 
των επιτόπιων και/ ή των διοικητικών ελέγχων, προς το σύνολο των εκταρίων των 
βοσκοτόπων που κατέχει τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση την ενιαία αίτησή του ή τα 
αποτελέσματα των επιτόπιων και/ ή των διοικητικών ελέγχων.»

26. «Πολλαπλή  συμμόρφωση»:  οι  κανονιστικές  απαιτήσεις  διαχείρισης  και  η  καλή 
γεωργική  και  περιβαλλοντική  κατάσταση,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  5  και  6  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

27. «Τομείς  πολλαπλής  συμμόρφωσης»:  οι  διάφοροι  τομείς  των  κανονιστικών 
απαιτήσεων  διαχείρισης,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  5  παράγραφος  1  του 
κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  και  η  καλή  γεωργική  και  περιβαλλοντική 
κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

28. «Πράξη»:  καθεμία  από  τις  μεμονωμένες  οδηγίες  και  κανονισμούς  που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

29.  «Πρότυπα»: τα πρότυπα που ορίζονται από τις σχετικές ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 
6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και το παράρτημά του IΙΙ αυτού, καθώς και οι 
υποχρεώσεις σε σχέση με τους μόνιμους βοσκότοπους, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού.

30. «Απαίτηση»: στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, σημαίνει κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική  απαίτηση  διαχείρισης,  η  οποία  απορρέει   από  τα  άρθρα  μιας 
συγκεκριμένης  πράξης που αναφέρονται  στο  παράρτημα ΙΙ  του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 και διαφέρει επί της ουσίας από κάθε άλλη απαίτηση της ίδιας πράξης.

31. «Μη  συμμόρφωση»:  οποιαδήποτε  μη  συμμόρφωση  με  τις  απαιτήσεις  και  τα 
πρότυπα.

32. «Παρατυπίες»: οποιαδήποτε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων που αφορούν τη 
χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

33. «Πώληση»: η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ιδιοκτησίας γης ή 
δικαιωμάτων  ενίσχυσης.  Ο  ορισμός  αυτός  δεν  περιλαμβάνει  την  πώληση  γης  σε 
περίπτωση μεταβίβασης γης σε δημόσιες  αρχές και/ή  για χρήση προς το δημόσιο 
συμφέρον ή όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται για μη γεωργικούς σκοπούς. 

34. «Μίσθωση»: η μίσθωση ή η οποιαδήποτε άλλη προσωρινή συναλλαγή του ίδιου ή 
ισοδύναμου τύπου. 

35. «Μεταβίβαση ή πώληση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη»: η πώληση ή 
η  μίσθωση  δικαιωμάτων  ενίσχυσης  που  συνοδεύεται  αντιστοίχως  από  πώληση  ή 
μίσθωση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων που είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση, κατά 
την  έννοια  του  άρθρου  34  παράγραφος  2  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του 
Συμβουλίου, τα οποία έχει στην κατοχή του ο μεταβιβάζων. Σε περίπτωση μίσθωσης, 
τα δικαιώματα ενίσχυσης και τα εκτάρια μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
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36.  «Μικρά  νησιά  Αιγαίου»:  όλα  τα  νησιά  του  Αιγαίου  Πελάγους,  εκτός  από  την 
Κρήτη και την Εύβοια (για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου).

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   (ΟΣ)  

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η χώρα μας θεσπίζει και 
διαχειρίζεται  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης,  ελέγχου  και  τήρησης  αρχείων, 
(εφεξής καλούμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα»), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
ΚΥΑ 262347/2010, τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, 
την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων. 

Στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου,  «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003», επεκτάθηκε η αποσύνδεση της 
άμεσης στήριξης, με την επιλογή ορισμένων μόνον από τα καθεστώτα ενίσχυσης που 
προβλέπει αυτός και απλουστεύθηκε η λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. 

Σύμφωνα, εξ άλλου, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις άμεσες ενισχύσεις με τον ως 
άνω κανονισμό, κατέστη ενδεδειγμένο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 
και  να  αντικατασταθεί  από  το  νέο  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1122/2009  της  Επιτροπής, 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση 
και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς 
και  λεπτομερών  διατάξεων  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007  του 
Συμβουλίου  όσον  αφορά  την  πολλαπλή  συμμόρφωση  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος 
στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα», ο οποίος, όμως, βασίζεται στις 
αρχές που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο που θα ασκούνται στα κράτη μέλη, σε σχέση με όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης που 
προβλέπει  ο  κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009,  από  τις  οποίες,  στη  χώρα  μας  θα 
εφαρμόζονται μόνον όσες αφορούν στα επιλεγμένα καθεστώτα ενίσχυσης.

Για λόγους συνοχής, τέλος, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 
ενσωματώθηκαν  στον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1120/2009  της  Επιτροπής,  ο  οποίος 
κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής, της 
21ης  Απριλίου  2004,  «σχετικά  με  τη  θέσπιση  λεπτομερών  κανόνων  εφαρμογής  του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
του Συμβουλίου 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».
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2.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται στα εξής καθεστώτα ενίσχυσης:

A. Στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης  (του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 και στο καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι (του τίτλου IV του ίδιου 
κανονισμού),  που  εξαιρέθηκε  εν  μέρει  από  το  καθεστώς  ενιαίας  ενίσχυσης  (μη 
αποσυνδεδεμένο καθεστώς).
B. Στα μέτρα ειδικής στήριξης (του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου,  και  του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής),  με σκοπό την 
αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  γεωργικής  παραγωγής,  τη  βελτίωση  της 
ανταγωνιστικότητας και τη μη εγκατάλειψη της γης από τους γεωργούς των ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών της χώρας, στους παρακάτω τομείς παραγωγής:
1. Ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών.
2. Σκληρού σίτου.
3. Βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής.
4. Βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες.
5. Αιγοπρόβειου κρέατος.

Γ. Στο ειδικό μέτρο (του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Κανονισμού (ΕΚ) 
637/2008  του  Συμβουλίου,  και  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  1145/2008  (Τμήμα  3)  της 
Επιτροπής,  σχετικά  με  την  εφαρμογή προγράμματος  αναδιάρθρωσης  στον  τομέα του 
βαμβακιού), για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος, με σκοπό τη 
στήριξη των γεωργών που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι  και 
ειδικότερα στο αναγνωρισμένο καθεστώς ποιότητας AGRO 2. 
Δ.  Στο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που 
αφορά στα ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να 
διασφαλισθεί  η  συνέχιση  και  η  ανάπτυξη  των  τοπικών  εργασιών  της  γεωργικής 
παραγωγής σ’ αυτά (ως άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/09) και 
ειδικότερα στα μέτρα ενίσχυσης :

1. Ανά  εκτάριο  για  τη  διατήρηση  των  ελαιώνων  στις  παραδοσιακές  ζώνες 
καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής.

2. Ανά εκτάριο  για  τη  διατήρηση  της  καλλιέργειας  αμπέλων  για  την  παραγωγή 
οίνων στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής.

3. Ανά δέντρο για τη διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου.
4. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια πατάτας.
5. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια φασολιού.
6. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια τοματακιού Σαντορίνης.
7. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια φάβας Σαντορίνης.
8. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου.
9. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου.
10. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών και
11. Ανά κυψέλη για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας.
12. Για την παραγωγή γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού.
13. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια κριθαριού στη Λήμνο.
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Ε.   Στη διαχείριση και  τον έλεγχο  των κανόνων της  πολλαπλής συμμόρφωσης,  της 
διαφοροποίησης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας (κεφάλαια 1 και 2, αντίστοιχα, του 
τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009).

Στο  εξής,  όπου  γίνεται  αναφορά  στα  "καθεστώτα  ενίσχυσης",  θα  εννοούνται  τα 
καθεστώτα  στήριξης  του  στοιχείου  Α,  τα  μέτρα  ειδικής  στήριξης  στους  τομείς 
παραγωγής του στοιχείου Β και το 1ο από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών 
του Αιγαίου του στοιχείου Δ της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν γίνεται συγκεκριμένη 
αναφορά σε κάποιο ή κάποια από αυτά.

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ  

Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α.  Ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
β.  Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.
γ.  Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.
δ.  Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης.
ε.  Ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
στ. Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου.
ζ.   Ενιαίο  σύστημα καταγραφής της  ταυτότητας  κάθε  γεωργού που υποβάλει  αίτηση 

ενίσχυσης.

Ειδικότερα:

α) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγράφονται, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση, τα 
δεδομένα που περιέχονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

β)  Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων έχει δημιουργηθεί με βάση ορθοφωτοχάρτες και 
ενότητες  σε  ψηφιακή  μορφή  και  αφορά  την  καταγραφή  όλων  των  αγροτεμαχίων  με 
συγκεκριμένο  χαρτογραφικό  κωδικό  αριθμό  στη  βάση  Συστήματος  Γεωγραφικών 
Πληροφοριών.  Από  την  1.01.2009,  η  χώρα  μας  διαθέτει  ανανεωμένο  χαρτογραφικό 
υπόβαθρο, βάσει του οποίου διενεργείται η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων των ΑΕΕ, 
από το έτος 2009. 
Το Σύστημα Αναγνώρισης των αγροτεμαχίων αναπτύσσεται σύμφωνα με εγκυκλίους και 
οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων
Το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 
8 της οδηγίας 92/102 ΕΟΚ και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και 21/2004), 
συνίσταται στον τρόπο αναγνώρισης (με σήμανση ή ταυτοποίηση) των βοοειδών και την 
καταγραφή τους σε μητρώα της εκμετάλλευσης καθώς και σε μητρώα των Υπηρεσιών 
του ΥΑΑΤ (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων), τα οποία θα ενημερώνονται ανελλιπώς και 
αφετέρου τη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων.
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δ) Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης
Το  σύστημα  προσδιορισμού  και  καταγραφής  των  δικαιωμάτων  ενίσχυσης  είναι 
ηλεκτρονικό  μητρώο σε επίπεδο επικράτειας,  το  οποίο  δημιουργήθηκε  με  τρόπο που 
επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμάτων καθώς και τη διασταύρωση με τις αιτήσεις 
παροχής  ενίσχυσης,  με  το  σύστημα  αναγνώρισης  αγροτεμαχίων  και  το  σύστημα 
αναγνώρισης  και  καταγραφής  των  ζώων,  ιδίως  όσον  αφορά  τους  διασταυρούμενους 
ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 11.1.2 της παρούσας.

Το σύστημα επιτρέπει, επίσης, την άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους, στα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα προηγούμενα 
τέσσερα συνεχόμενα ημερολογιακά έτη και εξασφαλίζει ουσιαστική ιχνηλασιμότητα των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Δικαιούχο δικαιωμάτων
ii. Αξία δικαιωμάτων
iii. ημερομηνία σύστασης δικαιώματος
iv. ημερομηνία τελευταίας χρήσης/ενεργοποίησης δικαιώματος
v. προέλευση δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τη χορήγησή τους, αρχική ή από το 

εθνικό απόθεμα, αγορά, μίσθωση, κληρονομική διαδοχή
vi. είδος δικαιωμάτων, και ιδίως ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και νέων δικαιωμάτων που χορηγούνται (σύμφωνα με 
το  άρθρο  68  παράγραφος  1  στοιχείο  γ)  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του 
Συμβουλίου), σε γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

ε) Ενιαία αίτηση ενίσχυσης
Η  ενιαία  αίτηση  αποτελεί  τη  μοναδική  αίτηση  χορήγησης  άμεσης  ενίσχυσης  για  τα 
καθεστώτα στήριξης του στοιχείου Α, τα μέτρα ειδικής στήριξης του στοιχείου Β και τα 
ειδικά μέτρα του στοιχείου  Δ, της παραγράφου 2.1 της παρούσας εγκυκλίου. Η ενιαία 
αίτηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του παραγωγού και τα αναλυτικά στοιχεία του 
φυτικού  και  του  ζωικού  κεφαλαίου  της  εκμετάλλευσής  του  σε  ειδικά  έντυπα  (βλέπε 
παράγραφο 3 της παρούσας).
Στο εξής, όπου γίνεται αναφορά σε "αίτηση ενίσχυσης για οποιοδήποτε τομέα" στα 
πλαίσια  των καθεστώτων  του  στοιχείου  Α,  ή  σε  "αίτηση πρόσθετης  ενίσχυσης  για 
οποιοδήποτε τομέα γεωργίας" στα πλαίσια των μέτρων ειδικής στήριξης του στοιχείου 
Β, ή σε "αίτηση ενίσχυσης για οποιοδήποτε γεωργική δραστηριότητα" στα πλαίσια 
των ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους του στοιχείου Δ, 
της  παραγράφου 2.1  της  παρούσας  εγκυκλίου,  εννοείται  το  αίτημα (η  εκφρασθείσα 
πρόθεση)  του  γεωργού   για  τη  χορήγηση  της  συγκεκριμένης  ενίσχυσης  μέσω  της 
υποβληθείσας ενιαίας αίτησης.

στ) Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου  .  
Προβλέπονται  και  πραγματοποιούνται  διοικητικοί  έλεγχοι  (οπτικοί  –  χειρόγραφοι 
έλεγχοι  σε  επίπεδο  αίτησης  καθώς  και  κεντρικοί  μηχανογραφικοί  έλεγχοι  – 
συμπεριλαμβανομένων  των  διασταυρούμενων  ελέγχων  –  (σε  επίπεδο  Νομού  και 
επικράτειας)  και  επιτόπιοι  έλεγχοι  (κλασικοί  ή  μέσω τηλεπισκόπησης),  κατά  τρόπον 
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ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων για την 
καταβολή των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται 
με την πολλαπλή συμμόρφωση.

ζ) Ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού.
Ως  «ενιαίο  σύστημα  καταγραφής  της  ταυτότητας  κάθε  γεωργού»  χρησιμοποιείται  ο 
Αριθμός  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αυτού.  Ο  ΑΦΜ  εξασφαλίζει  μοναδικό 
προσδιορισμό της ταυτότητας σε σχέση με όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλει ο 
ίδιος γεωργός.

Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2012                                                         Σελίδα 18 από 124

ΑΔΑ: Β4ΩΧ46ΨΧΞΧ-ΞΦΩ



                                                                                                Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς  

3 ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ  

1. Ενιαία αίτηση είναι η  μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να 
υποβάλλει  ο γεωργός,  προκειμένου να του καταβληθούν οι  άμεσες ενισχύσεις 
των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων της παραγράφου 2.1 της παρούσας.

Ο  γεωργός  που  δεν  ζητεί  ενίσχυση  στο  πλαίσιο  οποιουδήποτε  από  τα  καθεστώτα 
στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος ενίσχυσης 
(απαριθμείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή στήριξη δυνάμει 
των άρθρων 85ιστ, 103ιζ και 103ιη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007), υποβάλλει, 
εάν έχει στη διάθεσή του γεωργική έκταση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 11 
της παρούσας, έντυπο ενιαίας αίτησης, στο οποίο απαριθμεί τις εκτάσεις αυτές (σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφοι 5, 7, 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009).

2. H ενιαία  αίτηση  δύναται  να  προσυμπληρώνεται  με  βάση  τις  εκτάσεις  που 
προσδιορίσθηκαν  το  προηγούμενο  έτος  (2011)  και  διατίθενται  στο  γεωργό 
βοηθητικά,  προκειμένου να υποβάλλει  την  αίτηση του 2012.  H ενιαία  αίτηση 
μπορεί  να  περιλαμβάνει  μόνο  τις  μεταβολές  σε  σχέση  με  την  αίτηση  που 
υπεβλήθη το προηγούμενο έτος.

3. Ο γεωργός υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτηση κατ’ έτος, η οποία αποτελεί:
α)  δήλωση  της  συνολικής  γεωργικής  εκμετάλλευσης,  η  οποία,  ανάλογα  με  την 
περίπτωση, περιλαμβάνει:

i) τα  είδη,  την  αξία  και  τον  αριθμό  των  δικαιωμάτων  ενίσχυσης,  όπως  αυτά 
διαμορφώνονται  ή  προκύπτουν  μετά  την  ένταξη  στο  καθεστώς  της  ενιαίας 
ενίσχυσης:

− των δικαιωμάτων εκρίζωσης και
− των αποξηραμένων χορτονομών,

ii) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, είτε αφορούν το καθεστώς της ενιαίας 
ενίσχυσης  είτε  λοιπά  καθεστώτα  ενίσχυσης  είτε  σχολάζουσα  γεωργική  γη  είτε, 
οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια,
iii) το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου,
iv) κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία.

β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 

γ)  αίτηση  χορήγησης  ενίσχυσης  για  το  μη  αποσυνδεδεμένο  καθεστώς  ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι, της παραγράφου 2.1 στοιχείο Α της παρούσας

δ) αίτηση χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για τους τομείς γεωργίας της παραγράφου 
2.1 στοιχείο Β της παρούσας και

ε) αίτηση χορήγησης κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης για τα ειδικά μέτρα της παραγράφου 
2.1 στοιχείο Δ της παρούσας.

4. Η υποβολή ενιαίας αίτησης αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να 
λάβει τις ενισχύσεις για τα συμβατά καθεστώτα του παραρτήματος  VΙ του καν. 
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(ΕΚ) αριθ. 73/2009. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσή 
του, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ     

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2012 συνοδεύεται από: 
i. τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση 

της παραγωγής του,
ii. την  «Αίτηση  Εγγραφής  στο  Μητρώο  Αγροτών  και  Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων».

2. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας για την ενίσχυση, και τουλάχιστον: 

i. τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού,
ii. τα καθεστώτα ενίσχυσης (ένα ή περισσότερα καθεστώτα στήριξης και/ ή μέτρα 

ειδικής  στήριξης  στους  επιλεγμένους  τομείς  γεωργίας  και/  ή  ειδικά  μέτρα 
στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου),

iii. τον  προσδιορισμό  των  δικαιωμάτων  ενίσχυσης (σύμφωνα  με  το  σύστημα 
προσδιορισμού και καταγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 στοιχείο δ 
της παρούσας για τους σκοπούς του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης),

iv. τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την 
έκτασή τους σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους και το κατά πόσον πρόκειται  για 
αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού 
κεφαλαίου  (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), 

v. δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους που σχετίζονται με τα εν λόγω 
καθεστώτα και/ ή μέτρα ενίσχυσης,

vi. δήλωση ανάληψης δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του γεωργού.

3. Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται  στο στοιχείο 2 
σημείο  iii, στα προεκτυπωμένα έντυπα που διανέμονται στους γεωργούς, σύμφωνα 
με  την  παράγραφο  3  στοιχείο  2  της  παρούσας,  αναγράφονται  τα  δικαιώματα 
ενίσχυσης  σύμφωνα  με  το  σύστημα  προσδιορισμού  και  καταγραφής  που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2.2 στοιχείο δ της παρούσας.

4.  Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που αναφέρεται 
στο στοιχείο  2  σημείο  iv  της  παρούσας  παραγράφου, κατά  την  καταχώρηση, 
αναγράφεται  η  μέγιστη  επιλέξιμη  έκταση  ανά  αγροτεμάχιο  αναφοράς  (τοπογραφική 
ενότητα)  για τους σκοπούς του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.  Επιπλέον,  στις  οθόνες 
των ΕΑΣ μέσω του ΟΠΣ 2012 – GIS  διακρίνονται τα όρια των αγροτεμαχίων αναφοράς 
(τοπογραφικών  ενοτήτων)  και  τα  ενιαία  στοιχεία  αναγνώρισής  τους,  ο  δε  γεωργός 
αναφέρει τη θέση κάθε αγροτεμαχίου.
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5. Λόγω της  ένταξης,  κατά την τρέχουσα περίοδο,  των νέων τομέων  (εκρίζωση και 
αποξηραμένες  χορτονομές)  στο  καθεστώς  ενιαίας  ενίσχυσης,  εφόσον  δεν  έχουν 
καθοριστεί οριστικά τα δικαιώματα ενίσχυσης κατά τη λήξη της προθεσμίας της ενιαίας 
αίτησης,  για  τους  ενδιαφερόμενους  γεωργούς,  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τις 
διατάξεις  της  παρούσας  παραγράφου και  του  άρθρου  13  του  κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ.1122/2009.

3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ   ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2012 (ΕΑΕ 2012) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από 
τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  opekepe  .  gr  .
Προς τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος  γεωργός πρέπει  να εξασφαλίσει  σχετικό 
κωδικό  πρόσβασης,  ο  οποίος  χορηγείται  με  την  υποβολή αίτησης  εγγραφής  στη 
διαδικτυακή εφαρμογή.  Ο κωδικός  αυτός  είναι  αυστηρά προσωπικός  και  εφόσον 
οριστικοποιηθεί  η  υποβολή  της  αίτησης,  δεσμεύει  τον  γεωργό  ως  προς  το 
περιεχόμενό της.
Για  την  ισχύ  του  αιτήματός  του,  ο  ενδιαφερόμενος  πρέπει  να  υποβάλλει  και 
ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή /  scanner) της κατάλληλης σελίδας της αίτησης, 
υπογεγραμμένης από τον ίδιο. 
Επισημαίνεται  ότι φέτος,  εν  αντιθέσει  προς  το  2011,  υπάρχει  η  δυνατότητα 
μεταβολής ακόμα και των γεωχωρικών δεδομένων.

μέσω  των αρμόδιων  φορέων  συμπλήρωσης  & και  υποβολής,  υπό  την 
προϋπόθεση  λειτουργίας  τοπικού  ηλεκτρονικού  συστήματος  καταχώρησης  που 
διασφαλίζει πλήρως την εγκυρότητα των αιτούμενων στοιχείων και τα προσωπικά 
δεδομένα των αιτούντων.

Για την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στον 
έλεγχο της αναγκαίας υποδομής των φορέων όσον αφορά στα κριτήρια αξιοπιστίας, 
ασφάλειας  και  συμβατότητας με την υποδομή του Οργανισμού, ενώ διαθέτει  και 
εγκαθιστά  όλα  τα  αναγκαία  προγράμματα  λογισμικού  για  την  ομοιόμορφη 
καταχώρηση στην βάση δεδομένων του Οργανισμού και εκπαιδεύει το προσωπικό 
των φορέων για την ορθή καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Επισημαίνεται  ότι  μεταξύ  των  προγραμμάτων  λογισμικού,  περιλαμβάνεται  και  η 
εφαρμογή ψηφιοποίησης των δηλωμένων αγροτεμαχίων,  η οποία ενσωματώνει  το 
νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

2. Για το έτος ενίσχυσης 2012, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που 
ορίζονται  για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1122/2009), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  σε:

• Δικαιολογητικά τα  οποία  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνοδεύουν  «το  φυσικό 
φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή / scanner).
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• Δικαιολογητικά που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες 
π.χ. ΑΤΕ, ΚΕΠΥΟ, ΗΔΙΚΑ κ.α.

• Δικαιολογητικά που υποβάλλονται  χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία  της 
αίτησης.

Τα  παραστατικά  που  υποβάλλονται  υποχρεωτικά  σε  ηλεκτρονική  μορφή είναι  τα 
παρακάτω:

i. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων,
ii. Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμάχιων 

στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9,
iii. Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων»,
iv. Αποδεικτικά  χρήσης  πιστοποιημένου  σπόρου  σκληρού  σίτου  και  βαμβακιού 

(καρτέλες και τα σχετικά τιμολόγια),
v. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας (εφόσον απαιτούνται),
vi. Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων,
vii. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για 
τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους),

viii. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  (η οποία θα πρέπει  να έχει  ημερομηνία και  αριθμό 
πρωτοκόλλου),

ix. Υπεύθυνη  δήλωση (προς  την  οικεία  Δ.Ο.Υ.)  στην οποία θα  βεβαιώνεται  από τη 
Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει 
υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά αποτυπώνονται σε ψηφιακά αρχεία (από σαρωτή / 
scanner) και υποβάλλονται μέσω κατάλληλης διεπαφής. Κάθε δικαιολογητικό λαμβάνει 
ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

3. Προς  διευκόλυνση  των  φορέων συμπλήρωσης,  χορηγούνται  τα  στοιχεία  των 
δηλώσεων ΟΣ 2011 και τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων.

Επίσης,  διατίθεται  το νέο  χαρτογραφικό  για  την  εφαρμογή  ψηφιοποίησης  των 
αγροτεμαχίων -  και περιλαμβάνει:
• Πρόσφατους  Ορθοφωτοχάρτες  με  μέγεθος  pixel που  αντιστοιχεί  σε  πραγματικό 

μήκος 1 μέτρου, οι οποίοι έχουν παραχθεί από Δορυφορικές εικόνες.
• Πρόσφατους  Ορθοφωτοχάρτες  με  μέγεθος  pixel που  αντιστοιχεί  σε  πραγματικό 

μήκος 1 μέτρου, οι οποίοι παρήχθησαν στο πλαίσιο του Κτηματολογίου.
• Πολύγωνα των αγροτεμαχίων αναφοράς (ενότητες),  τα οποία ακολουθούν κυρίως 

φυσικά  όρια  ή  άλλου  τύπου  μόνιμα  όρια.  Τα  αγροτεμάχια  αναφοράς,  που 
σχεδιάστηκαν  με  βάση τους  νέους  Ορθοφωτοχάρτες,  περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά  με  τη  χρήση  γης,  την  επιλεξιμότητα  των  εκτάσεων  και  τα  αντίστοιχα 
επιλέξιμα  εμβαδά.  Επισημαίνεται  ότι  ο  γεωργός  κατά την δήλωσή του πρέπει  να 
αφαιρεί με ψηφιοποίηση τα μη επιλέξιμα τμήματα μεγαλύτερα του ενός στρέμματος 
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(>0.01ha)  και  χωρίς  ψηφιοποίηση  τα  μη  επιλέξιμα  τμήματα  μικρότερα  του  ενός 
στρέμματος (<0.01ha). 

4. Η πρόσβαση στην εφαρμογή δίνεται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος για την 
εισαγωγή και τη διαχείριση των αλφαριθμητικών στοιχείων της ενιαίας αίτησης. Στόχος 
είναι η δημιουργία ενός νέου αξιόπιστου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), 
στη βάση του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87, το οποίο θα 
περιλαμβάνει  όλα τα γεωχωρικά δεδομένα  που συνδέονται  με  την  ενιαία  αίτηση και 
είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης των αγροτεμαχίων ή των σταυλικών 
εγκαταστάσεων και για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων, όπως ορίζεται 
στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

O φορέας συμπλήρωσης, και κατ’ επέκταση, ο παραγωγός θα έχει στη διάθεσή του όλες 
τις  απαραίτητες  πληροφορίες  μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  για  να 
εξασφαλίζεται η ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων ως προς τη θέση, την έκταση και 
την επιλεξιμότητα.  Ο παραγωγός θα πρέπει  να ενημερώνεται  άμεσα για οποιοδήποτε 
πρόβλημα  παρουσιάζεται  κατά  τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  και  τον  σχεδιασμό  των 
αγροτεμαχίων του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση λαθών μετά τη λήξη των 
αιτήσεων. 

5. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται  ταυτόχρονα  και  ψηφιοποίηση 
των  αγροτεμαχίων  του  γεωργού,  τα  στοιχεία  της  οποίας  διαβιβάζονται  μαζί  με  τα 
αλφαριθμητικά στοιχεία στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιγράφεται στο έντυπο «ΟΔΗΓΙΕΣ  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΕΝΙΑΙΑΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ»  της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Ελέγχων  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά  την  εισαγωγή  των  στοιχείων  του  ψηφιοποιημένου  αγροτεμαχίου  στην  αίτηση, 
πραγματοποιείται  έλεγχος  σε σχέση με  το εμβαδόν που αναφέρεται  στη δήλωση του 
παραγωγού. Σε περίπτωση που  η διαφορά μεταξύ του εμβαδού ψηφιοποίησης και του 
εμβαδού δήλωσης υπερβαίνει την ανοχή μέτρησης του αγροτεμαχίου (βλέπε παράγραφο 
11.2.6  στοιχείο  Α  σημείο  II α.  α.  12,  της  παρούσας),  εμφανίζεται  σχετικό  μήνυμα 
λάθους. Το πρόγραμμα επιτρέπει την αποθήκευση του αγροτεμαχίου με τον αντίστοιχο 
κωδικό λάθους, εκτός και εάν το ψηφιοποιημένο τεμάχιο υπερβαίνει το δηλωμένο πέραν 
των  ορίων  ανοχής.  Σε  κάθε  περίπτωση,  απαιτείται  διόρθωση  των  ορίων  του 
ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου όταν :

i. H ψηφιοποιημένη έκταση είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα πέραν των ορίων 
ανοχής.

ii. H ψηφιοποιημένη έκταση είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα, εντός των ορίων 
ανοχής αλλά παρουσιάζεται υπέρβαση του επιλέξιμου εμβαδού του αγροτεμαχίου 
αναφοράς (ενότητας).

Κατά την ψηφιοποίηση πραγματοποιείται έλεγχος επιλεξιμότητας της ψηφιοποιημένης 
έκτασης   και  εάν  το  αγροτεμάχιο  ή τμήμα αυτού  εμπίπτει  σε  μη  επιλέξιμη  ενότητα 
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο παραγωγός επιμένει 
για την επιλεξιμότητα της έκτασης και αιτείται ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση, 
το  πρόγραμμα  επιτρέπει  την  ψηφιοποίηση  και  αποθηκεύει  το  αγροτεμάχιο  με  τον 
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αντίστοιχο κωδικό λάθους. Οι εκτάσεις αυτές θα γίνονται αντικείμενο ελέγχου από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης του γεωργού και σε περίπτωση που 
αποδειχθεί  η  μη  επιλεξιμότητα  της  έκτασης  ο  παραγωγός  θα  υποστεί  τις  ανάλογες 
κυρώσεις.  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  παραγωγός  θα  πρέπει  να  είναι  ενήμερος  για  τις 
επιπτώσεις.
Η εγκατάσταση των δεδομένων στο τοπικό σύστημα έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
υπάρχουν επικαλύψεις περιοχών (κοινές ενότητες). 
Εφόσον ο παραγωγός κατέχει αγροτεμάχια που δεν εμπίπτουν στα όρια μόνο μίας ΕΑΣ, 
η καταχώρηση της αίτησης θα γίνεται από την ΕΑΣ στην οποία ανήκουν τα περισσότερα 
αγροτεμάχια (κύρια ΕΑΣ). Η κύρια ΕΑΣ καταχωρεί όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία της 
αίτησης του παραγωγού και ψηφιοποιεί  τα αγροτεμάχια της περιοχής ευθύνης της. Ο 
παραγωγός ενημερώνεται για την ύπαρξη αγροτεμαχίων που εμπίπτουν σε άλλες ΕΑΣ, 
ενώ παράλληλα η κύρια ΕΑΣ θα πρέπει να προσθέσει σήμανση (flag) που δείχνει την 
αίτηση σε αναμονή για ψηφιοποίηση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων από τις αντίστοιχες 
ΕΑΣ.  Για  τα  συγκεκριμένα  αγροτεμάχια,  ο  παραγωγός  απευθύνεται  στην  ΕΑΣ  την 
αντίστοιχης περιοχής ευθύνης, η οποία ψηφιοποιεί τα αγροτεμάχια και δημιουργεί μία 
«συμπληρωματική αίτηση». Η κύρια αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως από την 
κύρια ΕΑΣ, με τα αλφαριθμητικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων, ενώ η σύνδεση των 
αλφαριθμητικών  στοιχείων  και  των  αντίστοιχων  ψηφιοποιημένων  αγροτεμαχίων  θα 
γίνεται στο κεντρικό σύστημα.
Σημειώνουμε    την  υποχρεωτική  εφαρμογή  της  οδηγίας  για  τη  διατήρηση  του   
κωδικού αγροτεμαχίου της προηγούμενης περιόδου  . Ακόμα και στην περίπτωση που   
αλλάζει ο «κάτοχος», ο κωδικός του αγροτεμαχίου πρέπει να παραμένει ο ίδιος.
Πρέπει να τονιστεί στους γεωργούς, ότι εφόσον δεν συμπληρωθούν και ψηφιοποιηθούν 
τα χαρτογραφικά στοιχεία δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στα αντίστοιχα αγροτεμάχια.

6. Η αίτηση,  μετά την   οριστικοποίηση και  πρωτοκόλλησή της  στην Κεντρική  Βάση   
Δεδομένων  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  εκτυπώνεται  σε    3  αντίτυπα   που  υπογράφονται  από  το 
γεωργό, από τα οποία ένα παραλαμβάνει και τηρεί ο γεωργός, ένα διαβιβάζεται στην 
αρμόδια  Περιφερειακή  Διεύθυνση  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  και  ένα  παραμένει  στην  ΕΑΣ. 
Επισημαίνεται ότι τα δηλωθέντα και ισχύοντα στοιχεία της αίτησης είναι αυτά που έχουν 
οριστικοποιηθεί  και  καταχωρηθεί  κάθε  φορά  στην   Κεντρική  Βάση  Δεδομένων  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα 
την  Αίτηση  Ενιαίας  Ενίσχυσης  έτους  2012 και  την  Αίτηση  Πληρωμής,  βάσει 
τυποποιημένου  εντύπου  που  θα  παράγεται  από  το  σύστημα  κατά  την  υποβολή  της 
Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για :
•  2.1.1.  Ενισχύσεις  στους  γεωργούς  ορεινών  περιοχών  με  φυσικά  μειονεκτήματα 

(κ.π.δ. 0101), 
• 2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών 

περιοχών (κ.π.δ. 0101), 
• 2.2.1. Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κ.π.δ. 0301)και 
• 2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (κ.π.δ. 0201 έως 0217)
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Σημειώνεται ότι, λόγω συμβατότητας καθεστώτων, τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα 
στα μέτρα:
• 2.2.1. Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κ.π.δ. 0301)  και 
• 2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές  Ενισχύσεις  -  Δράση  3.6.  Μακροχρόνια  Παύση 

Καλλιέργειας Γεωργικών Γαιών (κ.π.δ. 0203)
δεν μπορούν να φέρουν άλλο κωδικό παράλληλης δράσης εκτός των μέτρων 2.1.1. και 
2.1.2.  εφόσον  βρίσκονται  σε  αντίστοιχες  ορεινές  και  μειονεκτικές  περιοχές,  διότι  τα 
αγροτεμάχια αυτά είναι επιλέξιμα για τα εν λόγω μέτρα αλλά δεν λαμβάνουν οικονομικές 
ενισχύσεις.
Επίσης, οι  δικαιούχοι  των  μέτρων  αγροτικής  ανάπτυξης  μπορούν  να  καταθέσουν 
αιτήσεις ενίσχυσης σε μια μόνο πρόσκληση για μια δράση  του μέτρου 214. Εξαίρεση 
αποτελούν οι δράσεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων 
αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για το 
ίδιο τμήμα της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλλευσης και οι δράσεις 1.1 «Βιολογική 
γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για 
διαφορετικά αγροτεμάχια της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλλευσης.  

3.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  

1. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η 

Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος  (2012),  η προθεσμία  υποβολής 
λήγει την 15η  Μαΐου, ημέρα Τρίτη.
Επισημαίνεται ότι, όταν  η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή 
δικαιολογητικών  εγγράφων,  συμβάσεων  ή  δηλώσεων  ή  της  προθεσμίας  για  τις 
τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης (βάσει της παρούσας παραγράφου 3.3) συμπίπτει με 
αργία,  Σάββατο  ή  Κυριακή,  τότε  θεωρείται  ότι  συμπίπτει  με  την  πρώτη  επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

2. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης 
ενίσχυσης,  μετά  τις  15 Μαΐου,  οδηγεί  σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των 
ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει  ως ενίσχυση, εάν η 
αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. 
Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  μεγαλύτερης  των  25   ημερολογιακών  ημερών  (δηλαδή   
υποβολής της αίτησης μετά τις 11 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται   απαράδεκτη  .

3. Η μείωση του 1% εφαρμόζεται επίσης όταν τα έγγραφα, οι συμβάσεις ή οι δηλώσεις 
που πρέπει να υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς  συνιστούν συστατικό στοιχείο της 
επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη ενίσχυση και δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα. Στην 
περίπτωση  αυτή,  η  μείωση  επιβάλλεται  επί  του  καταβλητέου  ποσού  για  τη  σχετική 
ενίσχυση.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στα δικαιώματα 
της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός.
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3.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     ΤΗΣ     ΕΝΙΑΙΑΣ     ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας  για την υποβολή της ενιαίας  αίτησης,  μπορούν να 
προστεθούν  στην ενιαία  αίτηση μεμονωμένα  αγροτεμάχια ή μεμονωμένα  δικαιώματα 
ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα 
καθεστώτα ενίσχυσης. 
Με τους  ίδιους  όρους,  μπορούν να  γίνουν  τροποποιήσεις  σχετικά  με  τη  χρήση ή το 
καθεστώς  ενίσχυσης  για  μεμονωμένα  αγροτεμάχια  ή  σχετικά  με  τα  δικαιώματα 
ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.
Εάν οι τροποποιήσεις έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή στις συμβάσεις που 
πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν,  επιτρέπονται,  επίσης,  οι  συναφείς  τροποποιήσεις 
στα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις. 

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται,  κοινοποιούνται  στον ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφως και 
είναι  παραδεκτές μόνο  έως  τη  λήξη  της  προθεσμίας  για  εκπρόθεσμη  υποβολή   της 
ενιαίας αίτησης, στις  11 Ιουνίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους,  (όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3 στοιχείο 2 δεύτερο εδάφιο, της παρούσας εγκυκλίου). 

Τροποποιήσεις  της  ενιαίας  αίτησης  μετά την  ημερομηνία  αυτή  θεωρούνται 
απαράδεκτες.

3. Εάν οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ενημερώσει το γεωργό για παρατυπίες στην ενιαία 
αίτηση ή εάν έχουν ειδοποιήσει το γεωργό για την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν 
επιτόπιο  έλεγχο  και  ο  εν  λόγω  επιτόπιος  έλεγχος  αποκαλύψει  παρατυπίες,  δεν 
επιτρέπονται τροποποιήσεις, (σύμφωνα με το στοιχείο 1 της παρούσης παραγράφου). 

4. Η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας  αίτησης μετά την 31η Μαΐου (και  μέχρι  11 
Ιουνίου),  θεωρείται εκπρόθεσμη και οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, 
των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των σχετικών αγροτεμαχίων.

5. Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία των 
αιτήσεών τους κατά τα παραπάνω, υποβάλλουν, εγγράφως, σχετικό αίτημα στην αρμόδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (απευθείας είτε μέσω ΕΑΣ), συνοδευόμενο με 
τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης.  Οι  ελεγκτές  προβαίνουν  σε  έλεγχο  του 
αιτήματος και κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις (των στοιχείων 1, 2 και 3 
της παρούσας παραγράφου),  πραγματοποιούν τις σχετικές τροποποιήσεις σύμφωνα με 
όσα  ορίζονται  στο  στοιχείο  6  της  επόμενης  παραγράφου  3.5  και  καταχωρούν  τις 
μεταβολές στο σύστημα μέσω «Διοικητικής πράξης», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
κοινοποιημένο  «Εγχειρίδιο Διαδικασίας Ελέγχου των Τροποποιήσεων της Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης και Συστήματος Καταχώρησης Διοικητικών Πράξεων».
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3.5 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και των προηγούμενων υποπαραγράφων  αυτής, 
επιτρέπεται η διόρθωση της ενιαίας αίτησης μετά την υποβολή της, εάν πρόκειται για 
προφανή σφάλματα στοιχείων ή για εσφαλμένο εντοπισμό των αγροτεμαχίων κατά τη 
συμπλήρωση της αίτησης που διαπιστώνεται από επιτόπιους ελέγχους.
Η διόρθωση τέτοιων σφαλμάτων είναι δυνατή για ακούσια λάθη  που δεν υποκρύπτουν 
δόλο. Οι κατηγορίες τέτοιων λαθών τα οποία μπορούν να αναγνωρισθούν ως προφανή 
σφάλματα είναι οι εξής :
1. Λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν:

• Πεδία που δεν έχουν συμπληρωθεί ή που περιλαμβάνουν ελλιπείς πληροφορίες.
• Λάθη κωδικών δήμων - κοινοτήτων, νομού ή λάθος τραπεζικού λογαριασμού, 

ΑΦΜ γεωργού κ.λπ.

2. Λάθη εκ παραδρομής, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ενός πιο επιστάμενου ελέγχου 
(οπτικού - χειρόγραφου ή μηχανογραφικού) και τα οποία προκύπτουν από σύγκριση των 
στοιχείων που εμφανίζονται μέσα στην αίτηση ή στα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως:

• Λάθη λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης).
• Ασυμβατότητες  μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών (π.χ.   ένα αγροτεμάχιο 

που δηλώνεται δύο φορές από τον ίδιο γεωργό).
• Αγροτεμάχια  που  δηλώνονται  για  δύο  χρήσεις,  εκτός  των  περιπτώσεων 

συγκαλλιέργειας (π.χ. σκληρό σιτάρι / αραβόσιτο).
• Αγροτεμάχια που δηλώνονται ως δύο διαφορετικά (με διαφορετικό Α/Α) με δύο 

χρήσεις λόγω περιπτώσεων συγκαλλιέργειας.

3. Λάθη που αφορούν αριθμούς χαρτογραφικών αναφορών αγροτεμαχίων όπως :
• Αντιστροφή ψηφίων - αναριθμητισμός (π.χ. αγροτεμάχιο 169 αντί 196).

• Λάθη στην αναγραφή του  αριθμού  της  εργασίας  Αναδασμού,  Διανομής  κ.λπ. 
(π.χ. Α.89, αντί Δ.89) που έχει γίνει στη συγκεκριμένη Κοινότητα.

• Αναγραφή του αριθμού του διπλανού αγροτεμαχίου λόγω λάθους ανάγνωσης του 
χάρτη.

Τα λάθη αυτά μπορούν να διορθωθούν και μετά από επιτόπιο έλεγχο, αν απαιτηθεί.

4. Λάθη που αφορούν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αγροτεμαχίου, που γίνονται 
με αναφορά στο χαρτογραφικό κωδικό αυτού και στην επίσημη έκτασή του. Ασυμφωνία 
κωδικού και επίσημης έκτασης μπορεί να θεωρηθεί προφανές λάθος, εφόσον στη βάση 
των γεωγραφικών πληροφοριών αποδεικνύεται ότι το αγροτεμάχιο υφίσταται και έχει το 
ίδιο σχήμα. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός του αγροτεμαχίου μπορεί να διορθωθεί.   

Η διόρθωση των λαθών ταυτοποίησης μπορεί να γίνει, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί με 
τη βοήθεια και άλλων πληροφοριών ότι το αγροτεμάχιο υφίσταται.

Η διόρθωση των λαθών εντοπισμού πραγματοποιείται  σε περιπτώσεις  που κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους διαπιστώνεται ότι το αγροτεμάχιο δε διαφοροποιείται ως προς το 
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σχήμα, την έκταση και την καλλιέργεια και έχει εσφαλμένα υποδειχθεί εντός της ίδιας 
ενότητας ή όμορων ενοτήτων.

Γενικά,  λάθη  που  αφορούν  στον  τύπο  καλλιέργειας  δεν  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως 
«προφανή».  Ωστόσο,  μπορεί  να  χορηγηθεί  ενίσχυση,  κατ’  εξαίρεση,  σε  περιπτώσεις 
όπου είναι σαφές ότι ο γεωργός έκανε λάθος στη δήλωση, καταχωρώντας π.χ. κωδικό 
ομάδας  καλλιέργειας  15  αντί  του  σωστού  30,  προκειμένου  για  αίτημα  χορήγησης 
στρεμματικής ενίσχυσης για παραδοσιακούς ελαιώνες των μικρών νησιών του Αιγαίου 
που πληρούν την προϋπόθεση της πυκνότητας φύτευσης, είτε ανταλλάσσοντας τη θέση 
δύο αγροτεμαχίων (π.χ.  καλλιέργεια σκληρού σίτου δηλώθηκε ως βαμβάκι και βαμβάκι 
δηλώθηκε ως σκληρός σίτος) και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η οικονομική ενίσχυση που προκύπτει  με βάση τη δήλωση θα πρέπει  να μην 
είναι μεγαλύτερη από εκείνη  που θα προκύπτει με βάση τα πραγματικά στοιχεία.  

• οι ελεγκτές έχουν πεισθεί ότι ο αιτών δεν έκανε λάθος δήλωση προκειμένου να 
αποφύγει τον έλεγχο.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις που αφορούν λάθη σχετικά με την 
άρδευση του αγροτεμαχίου. 

• Αν ο παραγωγός κάνει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μία φορές, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «προφανές» λάθος και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη 
κύρωση.

5. Γενικά,  σε  οποιαδήποτε  από  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  προκύψει   η  ανάγκη 
διόρθωσης, θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς η αιτία (να έχει εξεταστεί και απορριφθεί η 
περίπτωση δόλου) και, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που διαβιβάζονται από 
τους  εμπλεκόμενους  φορείς  (ΕΑΣ,  γεωργοί),  θα  πρέπει  να  γίνεται  παραπομπή  στα 
σχετικά έγγραφα. 

6. Οι  γεωργοί  που,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  επιθυμούν  να  μεταβάλουν  στοιχεία  των 
αιτήσεών  τους,  στα  πλαίσια  διόρθωσης  προφανών  σφαλμάτων,  υποβάλλουν  σχετικό 
αίτημα στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (απευθείας  είτε  μέσω 
ΕΑΣ), συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. 

3.6 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. Μια αίτηση ενίσχυσης μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, στο σύνολό της ή εν μέρει,  
ανά πάσα στιγμή.

2. Εάν  ο  γεωργός  έχει  ήδη  ενημερωθεί  για  υφιστάμενες  παρατυπίες  στην  αίτηση 
ενίσχυσης, ή έχει ειδοποιηθεί  για επικείμενη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και ο εν λόγω 
επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα 
της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν.

3. Οι ανακλήσεις  κατά  τα  παραπάνω,  επαναφέρουν  τον  αιτούντα  στη  θέση  που 
βρισκόταν πριν υποβάλει την εν λόγω αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα της αίτησης ενίσχυσης. 
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3.7 ΑΛΛ  ΕΣ     ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     

1. Κατά το τρέχον έτος είναι δυνατό γεωργοί να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, 
δηλώνοντας  επιλέξιμες  εκτάσεις,  τουλάχιστον  ενός  εκταρίου,  επιπλέον  των 
απαιτούμενων  για  πλήρη  ενεργοποίηση  δικαιωμάτων  που  κατέχουν,  αιτούμενοι 
ταυτοχρόνως την κατανομή δικαιωμάτων  από το εθνικό απόθεμα, συμπληρώνοντας το 
αντίστοιχο πεδίο.

2. Από το τρέχον  έτος  και μετά είναι δυνατό να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση 
ενιαίας  ενίσχυσης  οι  γεωργοί  που  καλλιεργούσαν  χορτονομές  ή  είχαν  δικαιώματα 
εκρίζωσης,  για  τους  οποίους  υπολογίζονται  συμπληρωματικά  ποσά  δικαιωμάτων  και 
δικαιώματα  ενιαίας  ενίσχυσης,  με  βάση  τα  ποσά  των  ενισχύσεων  που  είχαν  λάβει, 
(δυνάμει  των  διατάξεων  των  κανονισμών  (ΕΚ)  αριθ.  1782/2003  &  73/2009  του 
Συμβουλίου), κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου, όπως αυτή έχει ορισθεί 
από το ΥΠΑΑΤ.

3. Εφόσον είναι δυνατόν, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή, τις 
πληροφορίες  που  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στα  δικαιολογητικά  έγγραφα  που 
προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/09.
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4 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ   ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

4.1 ΕΛΑΧΙΣΤ  ΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

1. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και του μη αποσυνδεδεμένου 
καθεστώτος  ειδικής  ενίσχυσης,  για  το  βαμβάκι  και  στα  πλαίσια  του  μέτρου  ειδικής 
στήριξης στον τομέα σκληρού σίτου, εκτός των ελαιοτεμαχίων,  καθορίζεται  στα 0,05 
εκτάρια.

2. Το ελάχιστο μέγεθος των ελαιοτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
ενίσχυσης  στα  πλαίσια  του  καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης  και  του  μέτρου  ειδικής 
στήριξης στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθορίζεται στα 0,03 εκτάρια. 

3. Το ελάχιστο μέγεθος των ελαιοτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις 
παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου, καθορίζεται 
στα 0,01 εκτάρια.e mail 03.12.09)

4.2 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ   - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

1. Σύμφωνα με τον ορισμό, ένα  αγροτεμάχιο αποτελεί μια συνεχή έκταση γης, η οποία  
δηλώνεται από το γεωργό και καλύπτει μια και μόνη ομάδα καλλιεργειών, ανεξάρτητα αν 
η έκταση αυτή αποτελείται  από ένα ή περισσότερα συνεχή κτηματολογικά τεμάχια ή 
τμήματα αυτών ( παράγραφος 1 στοιχείο 18 σελ.12). Εντούτοις, όταν στο πλαίσιο της 
παρούσας  εγκυκλίου  απαιτείται  χωριστή  δήλωση  της  χρήσης  μιας  έκτασης  η  οποία 
αποτελεί μέρος μιας ομάδας καλλιεργειών, η ειδική αυτή χρήση περιορίζει περαιτέρω, 
εάν κρίνεται αναγκαίο, το αγροτεμάχιο.

2. Όταν εκτάσεις που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, εκτείνονται σε δύο ή 
περισσότερες  τοπογραφικές  ενότητες,  τα  τμήματα  αυτών  που  εμπίπτουν  σε  κάθε 
ενότητα, θεωρούνται και δηλώνονται ως ξεχωριστά αγροτεμάχια.

3. Όταν  εκτάσεις  εξ  αδιαιρέτου  χρησιμοποιούνται  από  κοινού,  οι  αρμόδιες  αρχές 
προβαίνουν  στην  κατά  ιδανικά  μερίδια  κατανομή  τους  μεταξύ  των  ενδιαφερόμενων 
γεωργών,  ανάλογα  με  το  βαθμό  που  τις  χρησιμοποιούν  ή  ανάλογα  με  το  δικαίωμα 
χρησιμοποίησης  των εκτάσεων αυτών.
Σε  περιπτώσεις  που  αυτό  δεν  καθίσταται  δυνατό,  στην  Αίτηση-Δήλωση, στο  πεδίο 
[Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο  αγροτεμάχιο;],  συμπληρώνεται  [ΝΑΙ] και  στα  μεν 
πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο 
δε πεδίο  [Ποσοστό%;],  το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. 
Τονίζεται  ότι,  εφόσον  ο  γεωργός,  ανεξαρτήτως  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος,  έχει  στη 
νόμιμη  κατοχή  του  το  100%  του  αγροτεμαχίου,  δε  γίνεται  χρήση  των  πεδίων 
[Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;]. 
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Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στο πεδίο [Ιδ./Μικτ/Εν.] συμπληρώνεται η 
επιλογή: 

• Ιδιόκτητο  (Ι),  εφόσον  η  νόμιμα  κατεχόμενη  έκταση,  βάσει  του  δηλούμενου 
ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη, 

• Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η νόμιμα κατεχόμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου 
ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη. Στην περίπτωση αυτή, ο 
γεωργός καταθέτει σχετικό νομιμοποιητικό κατοχής (ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο 
κ.λπ.), κατά την υποβολή της αίτησης ή

• Μεικτό  (Μ),  εφόσον  η  νόμιμα  κατεχόμενη  έκταση,  βάσει  του  δηλούμενου 
ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη. Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός 
καταθέτει  σχετικό  νομιμοποιητικό  κατοχής  για  τη  μη  ιδιόκτητη  έκταση 
(ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο κ.λπ.), κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι δηλούμενες εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:
– Ολική έκταση αγροτεμαχίου: η έκταση που ορίζεται από το περίγραμμα των 
ορίων του με τα όμορα αγροτεμάχια ( το συνολικό εμβαδόν).
– Επιλέξιμη  έκταση  αγροτεμαχίου:  για  όλα  τα  καθεστώτα  στρεμματικής 
ενίσχυσης (της παραγράφου 2.1 της παρούσας) εκτός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, 
είναι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση.
– Επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου:  η  έκταση των επιλέξιμων εκταρίων για το 
καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, (σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.3 στοιχείο 2 σελ 39).
– Επιλέξιμη έκταση ελαιοτεμαχίο: η ολική έκταση μετά την αφαίρεση των μη 
επιλέξιμων, ενδεχομένως, εκτάσεων (του στοιχείου 5 της παρούσας παραγράφου) για το 
μέτρο ειδικής στήριξης για βελτίωση της ποιότητας του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας 
ελιάς ή για το ειδικό μέτρο στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές 
ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

– Επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου:  η ολική έκταση, μετά την αφαίρεση των μη 
επιλέξιμων, ενδεχομένως, εκτάσεων (του στοιχείου 5 της παρούσας παραγράφου 
και  παράγραφο 11.2.6/Α/ΙΙ/4 σελ 85).

4. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεμονωμένα δέντρα μέσα στα αγροτεμάχια, η έκταση 
που  καλύπτουν  αυτά  είναι  μη  επιλέξιμη  για  τα  ειδικά  καθεστώτα  και  πρέπει  να 
αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου. Επίσης, η έκταση μεμονωμένων 
δέντρων που δεν ανήκουν σε καλλιέργεια συμβατή για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, 
πρέπει  να  αφαιρείται  από  τα  επιλέξιμα  εκτάρια  του  αγροτεμαχίου.   Η  αφαιρούμενη 
έκταση  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  ίση  με  την  έκταση  που  καλύπτει  η  κώμη  των 
δέντρων.  Το  ίδιο  πρέπει  να  γίνεται  και  στις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  κτίσματα 
(αποθήκες,  υπόστεγα  κ.λπ.), σωροί  από  πέτρες,  δρόμοι,  θαμνώδεις  εκτάσεις, 
ακαλλιέργητα  τμήματα  ή  τμήματα στα  οποία  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί  οι  δέουσες 
καλλιεργητικές φροντίδες και κατά συνέπεια τα φυτά δεν έχουν αναπτυχθεί  κανονικά 
κ.λπ.  Σε κάθε περίπτωση, η αφαίρεση μεμονωμένων μη επιλέξιμων τμημάτων γίνεται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 σημείο 3.

Ειδικώς  όσον  αφορά  στους  μόνιμους  βοσκότοπους,  πρέπει  να  αφαιρούνται  από  την 
έκτασή  τους  τα  βραχώδη  εδάφη,  οι  επιφάνειες  με  απότομες  κλίσεις  στις  οποίες  δεν 
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μπορούν να έχουν πρόσβαση τα εκτρεφόμενα βοοειδή και οι λίμνες ή τα έλη που πιθανόν 
να  υπάρχουν.  Τέλος,  οι  δασωμένες  εκτάσεις  δεν  μπορούν  να  θεωρηθούν  εκτάσεις 
βόσκησης, εκτός εάν το αγροτεμάχιο αναφοράς, όπου εντοπίζεται ο βοσκότοπος, φέρει 
τον κωδικό κάλυψης γης cover_id 12 (βοσκήσιμη δασική γη).

4.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός διαπιστώνει ζημιά στις καλλιέργειές του (μερική ή 
ολική),  η  οποία  δεν  εντάσσεται  στις  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  ή  εξαιρετικών 
περιστάσεων (της  παραγράφου 15 σελ 116)  και  δεν  προεκλίθη  από υπαιτιότητα του, 
οφείλει  να ενημερώνει  αμέσως Την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειμένου να μην του επιβληθούν κυρώσεις για τις περιπτώσεις αυτές.

Η σχετική ενημέρωση γίνεται εγγράφως με αίτηση που υποβάλλει ο γεωργός, η οποία 
πρωτοκολλείται.

Με  την  αίτησή  του,  ο  γεωργός  υποβάλει  όλα  τα  στοιχεία  που  αποτυπώνουν  και 
τεκμηριώνουν,  κατά  την  άποψή  του,  την  προκληθείσα   ζημιά  (δηλωθέντα  στοιχεία 
αγροτεμαχίου  και  καλλιέργειας,  έκταση  παραμένουσας  επιλέξιμης  καλλιέργειας  και 
καλλιέργειας που υπέστη ζημιά, πιθανές αιτίες πρόκλησης της ζημιάς κ.λπ.).

2. Η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει  σε επιτόπιο έλεγχο, 
κατά τον οποίο ελέγχει τα δηλωθέντα στοιχεία του αγροτεμαχίου και της καλλιέργειας, 
καταγράφει τις πραγματικά μετρηθείσες εκτάσεις  αυτών (ολική έκταση και περίμετρο 
αγροτεμαχίου,  επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας  πριν από την πρόκληση της ζημιάς και 
έκταση της καλλιέργειας που υπέστη ζημιά) και εξετάζει τα στοιχεία που επικαλείται ο 
γεωργός  για  την  τεκμηρίωση  της  προκληθείσας  ζημιάς.  Στη  συνέχεια,  συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό στο οποίο, αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους το αίτημα του 
γεωργού κρίνεται βάσιμο ή μη.

3. Εφόσον το αίτημα του γεωργού θεωρηθεί βάσιμο, η έκταση της καλλιέργειας που 
υπέστη ζημιά, θεωρείται ως "δικαιολογημένα αφαιρεθείσα έκταση" (κωδικός λάθους 
20123) και  δε λαμβάνεται  υπόψη κατά τον υπολογισμό των ενδεχόμενων κυρώσεων, 
αλλά ούτε και καταβάλλεται ενίσχυση ειδικού καθεστώτος γι’ αυτήν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο 
σύστημα. Συγκεκριμένα στο πεδίο της μετρηθείσας επιλέξιμης έκτασης, καταχωρείται η 
μετρηθείσα επιλέξιμη έκταση της καλλιέργειας  πριν από την πρόκληση της ζημιάς και 
στο  πεδίο  του  κ.λ.20123, που  αναφέρεται  στη  δικαιολογημένα  αφαιρεθείσα  έκταση, 
καταχωρείται η μετρηθείσα έκταση της καλλιέργειας που υπέστη ζημιά.

4.4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ   ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ  

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους κατά την  
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ημερομηνία που προβλεπόταν για την  υποβολή αίτησης στρεμματικής ενίσχυσης  για  το  
2003 να παραμένει μόνιμος βοσκότοπος.
Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που πρόκειται να 
αναδασωθούν,  εάν  η  αναδάσωση  αυτή  είναι  συμβατή  με  το  περιβάλλον  και  με  την 
εξαίρεση των φυτειών χριστουγεννιάτικων δένδρων και ειδών ταχείας ανάπτυξης που 
καλλιεργούνται βραχυπρόθεσμα.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 262347/2010 (ΦΕΚ 324/Β/2010), η τήρηση της 
υποχρέωσης για τη διατήρηση των βοσκοτόπων (κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
του καν. 1122/09), ανατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συνεπώς, οι γεωργοί που προτίθενται να μετατρέψουν εκτάσεις βοσκοτόπων σε αρόσιμες 
εκτάσεις ή δενδρώνες ή οποιαδήποτε άλλη γεωργική χρήση οφείλουν να ζητούν έγκριση 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
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5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ  

Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν νόμιμα στην 
εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν ή όχι. Σε ότι αφορά την πιστοποίηση 
κατοχής  των  αγροτεμαχίων,  οι γεωργοί είναι  υποχρεωμένοι  να  διαθέτουν  ανάλογα 
παραστατικά νόμιμης κατοχής για τα ιδιόκτητα και/ ή τα παραχωρημένα αγροτεμάχια 
τους, κατά περίπτωση.

5.1 Ι  ΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο 
του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση 
παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο 
το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται  σε  αυτό  είναι  αληθή.  Εάν  το  Ε9  έχει  κατατεθεί  ταχυδρομικά,  θα 
προσκομίζει και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής υποβολής του.
Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο 
το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας 
ΔΟΥ ,το οποίο ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει . 
Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος 
να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
Αποδοχή κληρονομιάς,
Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
Κτήση με προσκύρωση,
Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 Κληρονομητήριο.
Τροποποιήσεις  του Ε9 στην αρμόδια ΔΟΥ, ακόμη και μετά τον έλεγχο,  δύνανται  να 
γίνουν  αποδεκτές  εφόσον  πραγματοποιούνται  για  να  διαλευκάνουν  το  ιδιοκτησιακό 
καθεστώς.
Σημειώνεται ότι τα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να είναι 
διαθέσιμα εκ μέρους των γεωργών, όταν ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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5.2 ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤ  Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  

Για  τα  μη  ιδιόκτητα  αγροτεμάχια  οι  γεωργοί  είναι  υποχρεωμένοι  να  διαθέτουν 
συμβολαιογραφικά  έγγραφα,  ιδιωτικά  συμφωνητικά  μίσθωσης  (ενοικιαστήρια)  ή 
χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

 να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή,

 να  αναφέρουν  αναλυτικά  τα  στοιχεία  των  αγροτεμαχίων (τοποθεσία,  έκταση, 
χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι  διαθέσιμος,  κ.λπ.)  και  τη χρονική περίοδο της 
μίσθωσης,

 να έχουν  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών 
[αφορά  τα  ιδιωτικά  έγγραφα  μίσθωσης  γεωργικών  ακινήτων  (συμφωνητικά 
αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο 
μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €].

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή 
χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα 
εκατό ευρώ (100 €) πρέπει να είναι θεωρημένα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος».

Τα παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια συνυποβάλλονται με τη δήλωση.

Παραστατικά  κατοχής  για  μη  ιδιόκτητα  αγροτεμάχια,  τα  οποία  υπεγράφησαν  σε 
παρελθόντα χρόνο, γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν 
σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε 
διοικητική  αρχή (δημόσια  Υπηρεσία,  Ν.Π.Δ.Δ.,  Ο.Τ.Α.)  ή  από τα  Κ.Ε.Π,  βάσει  του 
δελτίου  ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 
2690/1999.

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο από 
την  ημερομηνία  υπογραφής  του  σχετικού  εγγράφου,  δεδομένου  ότι  η  ημερομηνία 
θεώρησης της υπογραφής δεν ασκεί επίδραση στη νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου από 
την ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου και δύναται να θεωρηθεί ως εκ των υστέρων 
έγκριση.

Φωτοτυπίες  ιδιωτικών  συμφωνητικών  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  επικυρωμένα 
αντίγραφα  των  πρωτοτύπων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  συνοδεύονται  από  σχετική 
υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σε  περιπτώσεις μικρών  κενών  χρονικών  διαστημάτων  κατά  την  ανανέωση  των 
ενοικιαστηρίων  για  το  ίδιο  αγροτεμάχιο  από  τον  ίδιο  γεωργό,  θεωρείται  ότι  το 
χρονικό διάστημα ενοικίασης είναι συνεχές.
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Αντίστοιχα  παραστατικά  κατοχής  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμα  και  για  τις  εκτάσεις 
βοσκοτόπων,  καθώς  και  για  τα  τεμάχια  που  δηλώνονται  και  επιδοτούνται  από  τα 
συμβατά καθεστώτα.

Ειδικότερα  για  τις  κοινοτικές    εκτάσεις  βοσκοτόπων,  εκτός  από  τα  παραπάνω   
παραστατικά  κατοχής,  γίνεται  δεκτή  και  η  «  κατάσταση  κατανομής  κοινοτικού   
βοσκότοπου  »  (σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα)  ή  η  «  βεβαίωση  χρήσης   
κοινοτικού βοσκότοπου  », που εκδίδονται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή.  
Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται εκτός από το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου, 
το ΑΦΜ, η έκταση και η περιοχή του βοσκότοπου και το χρονικό διάστημα χρήσης του 
βοσκοτόπου.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εκτάσεις πρέπει να αναγράφονται σε εκτάρια, με δύο δεκαδικά 
ψηφία (1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα).
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6 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Το  Ολοκληρωμένο  Σύστημα  εφαρμόζεται για  τη  διαχείριση  και  τον  έλεγχο  των 
καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης (του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009) 
και της ειδικής ενίσχυσης ενίσχυσης για το βαμβάκι (του τίτλου IV κεφάλαιο 1 τμήμα 6 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που εξαιρέθηκε μερικώς από αυτό). 
2. Για την έκταση που αντιστοιχεί στον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων βάσει της οποίας 
υποβάλλεται  αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, είναι  δυνατόν να υποβάλλεται  και αίτηση για 
οποιαδήποτε άλλη άμεση ενίσχυση, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση η οποία 
δεν καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εκτός αν άλλως ορίζεται στον 
κανονισμό αυτό. 73/37
3. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο μεμονωμένων καθεστώτων 
στήριξης, δεν καταβάλλονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί 
ότι  δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται  για τη λήψη των ενισχύσεων 
αυτών,  με  σκοπό  να  αποκομίσουν  οφέλη  αντίθετα  με  τους  στόχους  των  εν  λόγω 
καθεστώτων στήριξης. 73/30

6.1 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

6.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Η στήριξη του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης παρέχεται στους γεωργούς οι οποίοι:
α. κατέχουν  νομίμως  δικαιώματα ενίσχυσης  (αρχικά  είτε  από μεταβίβαση 
βάσει  της  παραγράφου 6.1.8  της  παρούσας)  που  απόκτησαν  σύμφωνα με  τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
β. αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009: 

.i με μεταβίβαση,
.ii από το εθνικό απόθεμα, 
.iii σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 .

.iv σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 2, τα άρθρα 65 
και 68 παράγραφος 4 στοιχείο γ).

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 64 παράγραφος 2 και του άρθρου 65, «ένας γεωργός 
θεωρείται  ότι  κατέχει  δικαιώματα  ενίσχυσης»  όταν  έχουν  χορηγηθεί  ή  μεταβιβασθεί 
οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης σε αυτόν τον γεωργό.

3. Τα δικαιώματα προσωρινής παύσης καλλιέργειας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δεν υπόκεινται στις 
προηγούμενες υποχρεώσεις για προσωρινή παύση καλλιέργειας.
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6.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Ο γεωργός που κατέχει, νομίμως, δικαιώματα και επιθυμεί να του χορηγηθεί ενίσχυση 
στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης,  υποβάλει  σχετικό  αίτημα  μέσω  της 
ενιαίας αίτησης (σύμφωνα με την παράγραφο 3 σελ 20).

6.1.3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς 
με  την  ενεργοποίηση  δικαιώματος  ενίσχυσης  ανά  επιλέξιμο  εκτάριο.  Τα 
ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή των ποσών 
που καθορίζονται σε αυτά.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται:

α. κάθε  γεωργική  έκταση  της  εκμετάλλευσης  -  συμπεριλαμβανομένων  των 
εκτάσεων  που  καλύπτονται  από  δασύλλια  περιοδικής  υλοτόμησης  με 
βραχυχρόνια  αμειψισπορά  (κωδικός  ΣΟ  ex  0602  90  41)  -  η  οποία 
χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν αυτή χρησιμοποιείται και 
για  μη  γεωργικές  δραστηριότητες,  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  γεωργικές 
δραστηριότητες και

β. κάθε έκταση που έδωσε δικαίωμα σε ενισχύσεις  στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης κατά το 2008 και η οποία:

i. δεν πληροί πλέον τους όρους επιλεξιμότητας, λόγω της εφαρμογής των 
οδηγιών  79/409/ΕΟΚ της  2ας  Απριλίου  1979,  περί  της  διατηρήσεως  των 
αγρίων  πτηνών  και  92/43/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Μαΐου,  για  τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης  Οκτωβρίου  2000,  για  τη  θέσπιση  πλαισίου  κοινοτικής  δράσης  στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων, ή
ii. για  τη  διάρκεια  της  σχετικής  δέσμευσης  του  συγκεκριμένου  γεωργού, 
αναδασώνεται  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  31  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 
1257/1999  του  Συμβουλίου  της  17ης  Μαΐου  1999  για  τη  στήριξη  της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού 
και  Εγγυήσεων  (ΕΓΤΠΕ)  ή  το  άρθρο  43  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 
1698/2005, ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος, οι προϋποθέσεις του οποίου 
συμφωνούν με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού),  
ή
iii. για  τη  διάρκεια  της  σχετικής  δέσμευσης  του  συγκεκριμένου  γεωργού, 
εκτάσεις στις οποίες είχε παύσει η καλλιέργεια (με βάση τα άρθρα 22,23 και 
24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου ή το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005).

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας  ή εξαιρετικών περιστάσεων,  τα εκτάρια πρέπει  να 
πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. 
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3. Οι εκτάσεις που αντιστοιχούν σε βοσκότοπους (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 9) 
ενεργοποιούν  δικαιώματα εφόσον έχει  δηλωθεί  συνολικά ζωικό κεφάλαιο  που 
αντιστοιχεί  σε  τουλάχιστον  0,2  Μ.Μ.Ζ./εκτάριο.  Για  τον  υπολογισμό  της 
πυκνότητας βόσκησης,  (συμπληρωματικά με τον πίνακα της παραγράφου 6.1.6 
στοιχείο 2, σελίδα 42), λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω ζώα:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Ίπποι, όνοι & ημίονοι ηλικίας άνω των 6 μηνών 1,00
Χοιρομητέρες ελευθέρας βοσκής 0,40
Παχυνόμενοι χοίροι ελευθέρας βοσκής, βάρους άνω των 40 κιλών 0,27

Ειδικώς όσον αφορά στα δικαιώματα που έχουν διανεμηθεί από το εθνικό απόθεμα ή το 
άρθρο 68, οι εκτάσεις σε καλή καλλιεργητική κατάσταση (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 
26), δε θεωρούνται επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίησή τους.

6.1.4 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΡΙΩΝ  

1. Ο γεωργός, προκειμένου να κάνει χρήση ενός δικαιώματος ενίσχυσης, δηλώνει τα 
αγροτεμάχια  που  αντιστοιχούν  στα  επιλέξιμα  εκτάρια.  Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ 
262346/2010 (ΦΕΚ 325/Β/24.03.10),  πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού στις 
31 Μαΐου 2012. 

2. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, επιτρέπεται στο γεωργό να τροποποιήσει τη 
δήλωσή  του,  υπό  τον  όρο  ότι  διατηρεί  τον  αριθμό  εκταρίων  που  αντιστοιχούν  στα 
δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης για τη 
σχετική έκταση.

6.1.5 ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε (σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.3),  για  περίοδο  δύο  ετών  προστίθεται  στο  εθνικό  απόθεμα,  πλην  περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

2. Τα  δικαιώματα  ενίσχυσης  που  δεν  συνεπάγονται  καταβολές  ενισχύσεων  επί  δύο 
συνεχόμενα έτη, λόγω εφαρμογής της παραγράφου 18.1 στοιχείο 1, επιστρέφονται στο 
εθνικό απόθεμα.

3. Εκτός  από  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  ή  εξαιρετικές  περιστάσεις,  τα  μη 
χρησιμοποιηθέντα  δικαιώματα  ενίσχυσης  θεωρείται  ότι  επιστρέφονται  στο  εθνικό 
απόθεμα την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας τροποποίησης των αιτήσεων 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, κατά το ημερολογιακό έτος λήξης της 
περιόδου που αναφέρεται στα προηγούμενα στοιχεία 1 και 2.
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Ένα δικαίωμα ενίσχυσης θεωρείται ότι  δεν έχει χρησιμοποιηθεί,  όταν για το εν λόγω 
δικαίωμα  δεν  έχει  χορηγηθεί  ενίσχυση  κατά  την  περίοδο  που  αναφέρεται  στο 
προηγούμενο εδάφιο. Τα δικαιώματα ενίσχυσης για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση και 
συνδέονται με μία προσδιορισθείσα έκταση, (κατά την έννοια της παραγράφου 1 σημείο 
21), θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.

4. Εάν,  η  έκταση  που  προσδιορίζεται  για  τους  σκοπούς  του  καθεστώτος  ενιαίας 
ενίσχυσης είναι  μικρότερη από εκείνη που έχει  δηλωθεί,  εφαρμόζονται  οι  ακόλουθες 
διατάξεις για να προσδιοριστεί ποιο από τα δικαιώματα ενίσχυσης πρέπει να επιστραφεί 
στο εθνικό απόθεμα (σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5 στοιχείο 1) .

i. Ως  έκταση  υπολογισμού  (έκταση  αναφοράς)  λαμβάνεται  υπόψη  η 
προσδιορισθείσα έκταση.

ii. Με την έκταση αυτή και μέχρις εξαντλήσεώς της, ενεργοποιούνται τα διάφορα 
δικαιώματα ενίσχυσης κατά φθίνουσα σειρά της αξίας αυτών (πρώτα, δηλαδή, 
ενεργοποιούνται τα δικαιώματα που έχουν την υψηλότερη αξία, ακολουθούμενα 
από εκείνα με την αμέσως χαμηλότερη αξία).

5. Εάν οι ΜΜΖ που προσδιορίζονται για τους σκοπούς των ειδικών δικαιωμάτων του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (ελάχιστος συνολικός αριθμός ΜΜΖ που υπολογίζονται 
βάσει των δηλωθέντων και διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων επιλέξιμων ζώων, καθώς 
και των επιλέξιμων ζώων που είναι καταχωρημένα στην ΚΒΔ, κάθε μέρα του 6μηνου 
υποχρεωτικής διατήρησης), είναι λιγότερες από εκείνες που αντιστοιχούν στον αριθμό 
ζώων που έχουν δηλωθεί, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις (του στοιχείου 4 της 
παρούσας  παραγράφου  6.1.5),  για  να  προσδιοριστεί  ποιο  από  τα  ειδικά  δικαιώματα 
ενίσχυσης μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα (σύμφωνα με το στοιχείο 1 της παρούσας 
παραγράφου 6.1.5).

6. Ο  γεωργός  δύναται  να  εκχωρήσει  εκουσίως  δικαιώματα  ενίσχυσης  στο  εθνικό 
απόθεμα.

7. Κάθε χρόνο, ο γεωργός θα ενημερώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν την υποβολή της 
ενιαίας  αίτησης,  για  τα  εναπομείναντα  δικαιώματά  του,  μέσω  της  προεκτυπωμένης 
αίτησης.

6.1.6 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Οι γεωργοί που διαθέτουν ειδικά δικαιώματα προερχόμενα από επιδοτήσεις βοείου ή/ 
και  αιγοπρόβειου  κρέατος  ή  από  πριμοδοτήσεις  γαλακτοπαραγωγής  και  πρόσθετες 
ενισχύσεις, εκτός από τη δήλωση του ζωικού τους κεφαλαίου κατά είδος και κατηγορία, 
προβαίνουν μέσω της ενιαίας αίτησης σε δήλωση του ελάχιστου αριθμού ισοδύναμων 
Μονάδων  Μεγάλων  Ζώων  (ΜΜΖ)  που  θα  διατηρούν  στην  εκμετάλλευσή  τους  σε 
καθημερινή  βάση  και  για  περίοδο  έξι  (6)  μηνών.  Το  διάστημα  της  υποχρεωτικής 
διατήρησης αρχίζει ην επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή 
από 16/05/12 έως και 15/11/12.

2. Η  αντιστοιχία  που  χρησιμοποιείται  για  μετατροπή  των  επιλέξιμων  ζώων  σε 
ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) είναι η εξής: 
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ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Πρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αίγες (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20
Αρσενικά βοοειδή και δαμαλίδες ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60
Αρσενικά βοοειδή και δαμαλίδες ηλικίας άνω των 24 μηνών, θηλάζουσες 
αγελάδες και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

1,00

3. Προκειμένου  να  ενεργοποιηθούν  τα  ειδικά  δικαιώματα  και  να  καταβληθεί  η 
αντίστοιχη ενίσχυση, θα πρέπει ο ελάχιστος ημερήσιος αριθμός των ΜΜΖ, οι οποίες 
αντιστοιχούν  στα  επιλέξιμα  βοοειδή  και  αιγοπρόβατα  που  θα  δηλωθούν  και  θα 
διατηρηθούν στην εκμετάλλευση κατά την εξάμηνη περίοδο, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
από τον καθορισμένο ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ΜΜΖ που αναφέρεται στον Τίτλο 
Οριστικών Ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που ένας γεωργός διαθέτει περισσότερα του ενός ειδικά δικαιώματα, οι 
ελάχιστες  ΜΜΖ που  απαιτείται  να  διατηρηθούν  προκειμένου  να  ενεργοποιηθεί  κάθε 
δικαίωμα, προκύπτουν με επιμερισμό του 50% του μέσου όρου ΜΜΖ που αντιστοιχεί 
στα επιδοτηθέντα ζώα της περιόδου αναφοράς, σε κάθε ειδικό δικαίωμα ανάλογα με το 
ύψος του.
Από το 2012 ο δικαιούχος της μεταβίβασης δεν μπορεί να επωφελείται της παρέκκλισης 
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του καν.(ΕΚ) 73/2009,  εκτός  από την περίπτωση 
υφισταμένης  ή αναμενόμενης  κληρονομιάς.  Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση ο αποδέκτης 
ειδικών δικαιωμάτων θα είναι υποχρεωμένος να ενεργοποιεί τα ειδικά δικαιώματα με το 
100% των ΜΜΖ της περιόδου αναφοράς και όχι με το 50% των ΜΜΖ που ίσχυε μέχρι 
τώρα.

6.1.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΤΙΚΑ  

Τα ειδικά δικαιώματα μετατρέπονται σε εκτατικά κατόπιν αιτήματος του γεωργού 
κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2012.  Προς το σκοπό αυτό, 
στην  ενότητα  «Προγράμματα  και  Φορείς»,  ο  γεωργός  στην  καρτέλα  «δικαιώματα» 
επιλέγει  ΝΑΙ στο  πεδίο  «Αιτούμαι  τη  μετατροπή  των  ειδικών  δικαιωμάτων  που 
κατέχω σε εκτατικά δικαιώματα», και στη συνέχεια στην καρτέλα «Εκτατικοποίηση», 
επιλέγει ΝΑΙ στα ειδικά δικαιώματα που αιτείται να μετατραπούν  σε εκτατικά.
Επισημαίνεται ότι ο γεωργός δεν μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή ειδικών δικαιωμάτων 
σε εκτατικά, εφόσον αυτά προέρχονται από μεταβίβαση εντός του 2012. Αυτό δύναται 
να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος της μεταβίβασης.

6.1.8 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Για τη μεταβίβαση των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΔΕΕ) εφαρμόζεται η ΚΥΑ 
262346/19.03.2010  των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 325/Β/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η 
14584/16.02.2012 Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Επισημαίνεται,  ιδιαιτέρως,  ότι  εάν  μεταβιβαστεί  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  με 
μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος 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.

6.1.9 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 
1. Στην  περίπτωση  που  αποδειχθεί  μετά  από  ελέγχους η  αδικαιολόγητη  χορήγηση 
δικαιωμάτων  ενίσχυσης  ή  ο  καθορισμός  υψηλότερης  αξίας  δικαιωμάτων  από  την 
πραγματική, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ειδοποιεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο γεωργό να επιστρέψει 
τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ή την επιπλέον αξία στο εθνικό απόθεμα 
(κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του κανονισμού (ΕΚ) 1122/09 της Επιτροπής), θέτοντας 
εύλογη προθεσμία υποβολής ένστασης εκ μέρους του γεωργού.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γεωργός, στον οποίο είχαν χορηγηθεί αρχικά τα 
δικαιώματα  ενίσχυσης,  δεν  έχει  επαρκή  αριθμό  δικαιωμάτων  ενιαίας  ενίσχυσης  στη 
διάθεσή του για να καλύψει την αξία των αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, έχει στο μεταξύ μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλους γεωργούς, τότε 
οι εκδοχείς δεσμεύονται από την υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κατ’ 
αναλογία  προς  τον  αριθμό  των  δικαιωμάτων  ενίσχυσης  που  έχουν  μεταβιβασθεί  σε 
αυτούς,

2. Ο Οργανισμός μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται εκ μέρους των 
γεωργών επανυπολογίζει την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης του γεωργού ή μεταφέρει 
στο  εθνικό  απόθεμα  τα  αδικαιολογήτως  χορηγηθέντα  δικαιώματα  ενίσχυσης,  με  την 
επιφύλαξη του άρθρου 137 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 ιδίως στις περιπτώσεις που το 
σφάλμα δεν μπορούσε ευλόγως να ανιχνευθεί από το γεωργό.

Τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκαν εξ αρχής. 

3. Ο Οργανισμός  δεν επανυπολογίζει την αξία των δικαιωμάτων ή δεν μεταφέρει στο εθνικό 
απόθεμα τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα, 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  του  στοιχείο  2  της  παρούσας 
παραγράφου,  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.

5. Με την  επιφύλαξη  του  άρθρου  137  του  καν.  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009,  εάν,  μετά  τη 
χορήγηση  των  δικαιωμάτων  ενίσχυσης  στους  γεωργούς,  διαπιστωθεί  ότι  η  αξία 
ορισμένων δικαιωμάτων είναι υπέρμετρα υψηλή, αυτή αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η 
αναπροσαρμογή αυτή πραγματοποιείται και για τα δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία στο 
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μεταξύ έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους γεωργούς. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω 
μείωση της αξίας, μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα.

Τα  δικαιώματα  ενίσχυσης  θεωρείται  ότι  είχαν  χορηγηθεί  εξ  αρχής  στην  αξία  που 
προκύπτει από την αναπροσαρμογή.

6. Εάν, για την εφαρμογή των στοιχείων 1 και 2 (παραγράφου 6.1.9), διαπιστωθεί ότι ο 
αριθμός των δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί σε έναν γεωργό είναι εσφαλμένος και 
εάν τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα δεν έχουν αντίκτυπο στη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει ο γεωργός, το κράτος μέλος υπολογίζει εκ νέου τα 
δικαιώματα ενίσχυσης και, κατά περίπτωση, διορθώνει τον τύπο των δικαιωμάτων που 
έχουν χορηγηθεί στον γεωργό.

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν τα σφάλματα ήταν εύλογα δυνατόν να 
εντοπιστούν από τον γεωργό.

7. Εάν  ο  γεωργός  έχει  μεταβιβάσει  δικαιώματα  ενίσχυσης  χωρίς  να  τηρηθούν  οι 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (6.1.8), η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.

8. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ήδη καταβληθεί ενισχύσεις, τα σχετικά ποσά 
θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με την παράγραφο 19 
της παρούσας. ΚΥΑ 262346/10

6.2  ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

6.2.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι, το οποίο υπάγεται στον 
κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ 
35235/26.04.10 των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και ειδικότερα:

6.2.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  
 
1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης  βαμβακιού,  που  έχει  σπαρθεί με  εγκεκριμένες  ποικιλίες  και  έχει  πράγματι 
συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.
Επιλέξιμες εκτάσεις είναι εκείνες που βρίσκονται σε καθορισμένες περιοχές της χώρας – 
(αναφέρονται  στο  άρθρο  2  της  ΚΥΑ  35235/26.04.10)  -  στις  οποίες  ισχύουν  ειδικοί 
περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις.

2. Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες 
βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών.

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και 
μόνο  με  χρήση  πιστοποιημένου  σπόρου,  που  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση 
πρωτότυπου  τιμολογίου  αγοράς,  δελτίου  αποστολής  και  καρτέλας  σπόρου.  Από  τα 
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παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία 
και η κατηγορία του σπόρου που χρησιμοποίησε ο γεωργός.
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, ο παραγωγός 
μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του 
προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη 
για την ακρίβεια των στοιχείων.
Επισημαίνεται  ότι  τα  στοιχεία  των  ετικετών  και  των  τιμολογίων/δελτίων  αποστολής 
(σπορομερίδες,  ποικιλίες  κ.λπ.)  πρέπει  να  είναι  ίδια.  Όταν  δε  συμφωνεί  η  ποσότητα 
πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των τιμολογίων/δελτίων 
αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

4. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για 
την  καλλιεργητική  περίοδο  2012,  καθορίζεται  σε  10  κιλά  ανά  εκτάριο  και  σε  κάθε 
περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 80.000 φυτών ανά εκτάριο.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η  31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Προκειμένου  να  ελεγχθεί  η  ημερομηνία  σποράς  λαμβάνονται  υπόψη,  εκτός  των 
διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

6. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας 
υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.

6.2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

Οι  παραγωγοί  βαμβακιού  προκειμένου  να  λάβουν  την  ειδική  στρεμματική  ενίσχυση, 
υποχρεούνται: 
1. Να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 
και:

• το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
• το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης της οποίας 

ο γεωργός είναι μέλος.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.2.2 στοιχείο 1 της παρούσας, να διατηρούν την 
καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών,  μεριμνώντας για την 
εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

• η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά,
• η  λίπανση  με  την  απαιτούμενη  ποσότητα  λιπάσματος  και  σύμφωνα  με  τις 

αποδεκτές  πρακτικές λίπανσης, 
• ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους, 
• η  καταπολέμηση  εχθρών  και  ασθενειών  με  τη  χρήση  κατάλληλων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων   και 
• σε περίπτωση άρδευσης,  η  εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με χορήγηση των 

ενδεικνυόμενων  ποσοτήτων  νερού  που  συνιστώνται  στα  πλαίσια  των  ειδικών 
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προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές 
που αυτά εφαρμόζονται.

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4 
της παρούσας. 

4. Να παραδίδουν  στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις  το βαμβάκι  που παράγουν μέχρι τις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους το αργότερο, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η 
πληρωμή  της  ειδικής  ενίσχυσης  εφόσον  τηρούνται  και  οι  λοιπές  υποχρεώσεις  της 
παρούσας παραγράφου.

6.2.4 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, το ποσό 
της  ειδικής  ενίσχυσης  καθορίζεται  σε  805,6  €/εκτάριο  για  βασική  έκταση  250.000 
εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης 
μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. 

2. Η  ειδική  ενίσχυση  χορηγείται  στους  παραγωγούς  που,  υπό  κανονικές  συνθήκες, 
καλλιέργησαν  και  συγκόμισαν  από  τις  δηλωθείσες  εκτάσεις  ποσότητα  βαμβακιού 
τουλάχιστον ίση με εκείνη  που αντιστοιχεί  στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, της 
καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. 
Η  ζώνη  παραγωγής  ορίζεται  σε  επίπεδο  τοπικής  κοινότητας.  (πρώην  Δημοτικό 
Διαμέρισμα σύμφωνα με τον «Καποδίστρια»).

3. Η ελάχιστη  στρεμματική  απόδοση  ανά  καλλιεργητική  ζώνη  καθορίζεται  από  τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ  με βάση το μέσο όρο της πραγματικής  στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης, 
μειωμένο   κατά  30%,  σύμφωνα  με  το  μηχανογραφικό  αρχείο  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  της 
περιόδου 2004-2005 και η οποία αποτελεί το μέσο όρο της 4ετίας 2000/01-2003/04.

4. Η  ειδική  ενίσχυση  χορηγείται  στους  δικαιούχους  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ   αφού 
προηγουμένως διασταυρωθούν  τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε 
παραγωγού,  όπως  αυτά  καταγράφονται  από  τις  εκκοκκιστικές  επιχειρήσεις,  με  τις 
ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης, κατά ζώνη, 
ελάχιστης παραγωγής. 

5. Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν 
καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν 
χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.

6. Σε  περίπτωση  που  η  απόδοση  μιας  εκκοκκιστικής  επιχείρησης  σε  εκκοκκισμένο 
βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική 
ποσότητα  σύσπορου  βαμβακιού  που  παραδόθηκε  στην  εκκοκκιστική  επιχείρηση  δεν 
λαμβάνεται υπόψη  στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται  (σύμφωνα με το στοιχείο 
4 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής κατά ζώνη και 
δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση 
από την οποία  παράχθηκε  το  σύσπορο βαμβάκι  που παραδόθηκε  στην εκκοκκιστική 
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επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

6.2.5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ)  

1. Ως  Διακλαδική  Οργάνωση  Βάμβακος  (ΔΟΒ)  νοείται  κάθε  φορέας  με  νομική 
προσωπικότητα  που  συγκροτείται  από  βαμβακοπαραγωγούς  και  μια  τουλάχιστον 
εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:

• Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της 
πραγματικές  ανάγκες  της  αποσκοπώντας  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  του 
προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. 

• Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα  με τους κοινοτικούς κανόνες (βλέπε σχετικό 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στο τέλος της ΚΥΑ 35235/26.04.10). 

• Η ανάπτυξη  εμπορικών  στρατηγικών  για  την  προώθηση του βαμβακιού  μέσω 
καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

2. Κάθε  ΔΟΒ εγκρίνεται  από   την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι ΔΟΒ: 

α. Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, (σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2 στοιχείο 1 της 
παρούσας απόφασης), τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες  (200.000)  εκτάρια.

β. Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον 
αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις 
εισφορές τους  σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

3. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης 
που προβλέπονται στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, η έγκρισή της ανακαλείται 
με την ακόλουθη διαδικασία:
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη 
ΔΟΒ  για  τη  διαπίστωση  της  μη  τήρησης  των  κριτηρίων  παρέχοντας  σε  αυτή  τη 
δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών.
Σε  περίπτωση  μη  αποκατάστασης  των  κριτηρίων,  εντός  της  προαναφερόμενης 
προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στη ΔΟΒ, την πρόθεσή της για 
ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.
Η  ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων 
ημερών. 

4. Στους παραγωγούς που είναι  μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται  η ενίσχυση που 
προβλέπεται  στην  παράγραφο  6.2.4  της  παρούσας  προσαυξημένη  κατά  2  ευρώ  ανά 
επιλέξιμο εκτάριο.

5. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται 
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του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο προηγούμενο στοιχείο 
(4).

6. Η  συμμετοχή  των  βαμβακοπαραγωγών  σε  εγκεκριμένη  ΔΟΒ  είναι  προαιρετική. 
Ωστόσο ένας βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας 
ΔΟΒ  και  υποχρεούται  να  παραδίδει  το  βαμβάκι  που  παράγει  σε  εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

6.2.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και  της 
καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται: 

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
την  ημερομηνία  έναρξης  των  παραλαβών σύσπορου βαμβακιού  δύο  (2)  τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

2. Να   αποστέλλουν  στην  αρμόδια  Περιφερειακή  Διεύθυνση  του  ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος τα παρακάτω στοιχεία:

α. Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας, 
– κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό
– κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού

β. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
– δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.
– στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού
– στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες. 

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού  από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, να 
ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του 
στο εκκοκκιστήριο.

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, όπως περιγράφεται 
στην ΥΑ 1102586/677/0015/21.10.2007 «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του 
βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια 
– σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του ΚΒΣ.

5. Να  συνεργάζονται  με  τα  κοινοτικά  και  τα  εθνικά  ελεγκτικά  όργανα  κατά  τη 
διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. 
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7 ΜΕΤΡ  Α ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 68  

1. Εκτός  από τα καθεστώτα ενίσχυσης (ενιαία  ενίσχυση και  ειδική ενίσχυση για 
βαμβάκι), το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται και για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των  μέτρων  ειδικής  στήριξης  (παράγραφος  2.1  στοιχείο  Β  σελίδα  16),  που  αποτελούν 
εθνική επιλογή της χώρας μας, σε εφαρμογή του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ)  73/2009 
του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής, για τη χορήγηση ειδικής 
στήριξης στους παρακάτω τομείς παραγωγής με σκοπό:

α)  Την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  γεωργικής  παραγωγής  στους  τομείς  των 
ελαιοκομικών προϊόντων και του σκληρού σίτου.
β)  Τη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  βοοτροφικών  εκμεταλλεύσεων 
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και την αποτροπή της εγκατάλειψης της παραγωγής 
βόειου κρέατος καθώς και τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων με παράλληλη 
αξιοποίηση των βοσκοτόπων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (που 
έχουν καθορισθεί με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά), για την 
αντιστάθμιση των ειδικών μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών.
γ) Την μη εγκατάλειψη  της γης από τους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών της χώρας (που έχουν καθορισθεί με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά, και στις οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδος για την περίοδο 2007 – 2013.)
Όσον αφορά στο σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, (σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
ΚΥΑ 262345/22.03.2010), η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή νέων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται στους δικαιούχους του μέτρου ανά επιλέξιμο εκτάριο 
γης και των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος, πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (της παραγράφου 6.1 τη παρούσας).

2. Τα παραπάνω μέτρα ειδικής στήριξης εφαρμόζονται για τα έτη 2010, 2011 και 
2012.

3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέας  υλοποίησης των μέτρων ειδικής  στήριξης,  λαμβάνει 
μέτρα  για  τη  τήρηση  του  άρθρου  68  παρ.  6  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του 
Συμβουλίου  και  του  άρθρου  38  του  Κανονισμού  1120/2009  της  Επιτροπής,  ώστε  να 
διασφαλίζεται η στήριξη των γεωργών για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο 
μόνον ενός μέτρου κάθε κατηγορίας.

Για το σκοπό αυτό μεριμνά ώστε η οριστική ένταξη των δικαιούχων κάθε έτος στα μέτρα 
ειδικής στήριξης της παρούσης, να γίνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών που 
είναι  αρμόδιες για την εφαρμογή των λοιπών κοινοτικών μέτρων στήριξης ή/και των 
κρατικών  ενισχύσεων,  προκειμένου  να  τηρούνται  οι  αρχές  της  συνέπειας  και  της 
σώρευσης  των  ενισχύσεων,  (όπως  αυτές  ορίζονται  στους  Κανονισμούς  73/2009  του 
Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής).

Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2012                                                         Σελίδα 48 από 124

ΑΔΑ: Β4ΩΧ46ΨΧΞΧ-ΞΦΩ



                                                                                                Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς  

7.1 ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΑΙΟ  ΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ   

1. Με την ΚΥΑ 262345/22.03.10 θεσπίζεται μέτρο ειδικής στήριξης 1, σχετικά με 
τις  αναγκαίες  συμπληρωματικές  ρυθμίσεις  για  τη  χορήγηση  ειδικής  στήριξης  στους 
γεωργούς που δραστηριοποιούνται  στον τομέα ελαιοκαλλιέργειας με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68, παρ. 1 
περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 41 
του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής,. 

2. Με  την  ΥΑ  263343/13.05.10,  (όπως  τροποποιήθηκε  από  την  ΥΑ 
177145/14.07.11),  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του  ως  άνω μέτρου  και 
ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής στήριξης, στους γεωργούς 
που παράγουν ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 4 της 
ΚΥΑ262345/22.03.10, περί βελτίωσης της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων.

7.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     - ΤΙΜΗ     

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης στους δικαιούχους 
της επόμενης παραγράφου 7.1.2, μια φορά για κάθε επιλέξιμο εκτάριο και περίοδο, έστω 
και αν το εν λόγω εκτάριο εντάσσεται σε περισσότερους από έναν τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  7.1.3  της  παρούσας,  το  οποίο  επιβεβαιώνεται  από  το 
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

2. Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται  υπό τις  προϋποθέσεις  που καθορίζονται  στις 
επόμενες παραγράφους, μετά από δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γεωργών στο 
εν λόγω μέτρο με τη συμπλήρωση του ειδικού πεδίου του άρθρου 68 κατά την υποβολή της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 10 εκατ. €, για 
τα  έτη  υποβολής  των  αιτήσεων  ενίσχυσης  2011  και  2012  (ελαιοκομικές  περιόδους 
2010/2011  και  2011/2012  αντίστοιχα)  και  προέρχεται  από  τους  πόρους  του  άρθρου  69 
παράγραφος 6 περίπτωση β του κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 
ανέρχεται στα 300 € ανά εκτάριο. Το ακριβές ύψος της ανά εκτάριο πρόσθετης ενίσχυσης 
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων των 
γεωργών.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του στοιχείου 
3  της  παρούσας  παραγράφου,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων εφαρμόζεται οριζόντια γραμμική μείωση της τιμής ανά εκτάριο, της πρόσθετης 
ενίσχυσης που καθορίζεται στο προηγούμενο στοιχείο.

7.1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι 
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γεωργοί που καλλιεργούν, παράγουν και παραδίδουν σε πιστοποιημένες από τον Ελληνικό 
Γεωργικό  Οργανισμό  Δήμητρα επιχειρήσεις,  ελαιοκομικά  προϊόντα  Προστατευόμενης 
Ονομασίας  Προέλευσης  (ΠΟΠ)  ή  Προστατευόμενης  Γεωγραφικής  Ένδειξης  (ΠΓΕ),  τα 
οποία πληρούν τους αναγκαίους όρους (που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του 
Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής) για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, υπό 
την προϋπόθεση ότι τηρούν τις πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις της επόμενης παραγράφου 
(7.1.3).

2.  Δεν  είναι  δικαιούχοι  της  πρόσθετης  ενίσχυσης  ελαιολάδου  και  επιτραπέζιων 
ελιών κατά τα έτη 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις 
και για το ίδιο έτος ενίσχυσης, στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 ή/και 
της δράσης 1.1. του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013.

7.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Υποχρεώσεις των γεωργών που αιτούνται της πρόσθετης ενίσχυσης είναι:

1. Να εφαρμόζουν:

α. Σύστημα  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης,  βάσει  των  εθνικών  προτύπων 
AGRO 2.1  και  AGRO 2.2/3  του Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού  Δήμητρα − 
AGROCERT  καθώς  και  των  σχετικών  κατευθυντήριων  οδηγιών  και  κατά  την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ ή

β. Τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική 
και  κοινοτική  νομοθεσία  και  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  να 
διαθέτουν  πιστοποιητικό  ή  βεβαίωση  εν  ισχύ  για  την  τήρηση  της  βιολογικής 
μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια.

2. Να παραδίδουν τον  ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες  επιχειρήσεις  (ελαιοτριβεία, 
μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς) από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα 
−  AGROCERT,  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  της  υπ’  αριθ.  261611/2007  απόφασης).  Οι 
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν 
από  τις  κανονιστικές  διατάξεις  σχετικά  με  τη  τήρηση  συστήματος  διαχείρισης  της 
ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP και τεκμηριώνεται με τη λήψη 
του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

7.1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Οι Φορείς  Πιστοποίησης  του  Συστήματος  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  που  είναι 
ενταγμένοι  στο Μητρώο του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, βάσει  των 
εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2, και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και 
Πιστοποίησης  προϊόντων  βιολογικής  γεωργίας,  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  στον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα έως 31 Ιουλίου:

β. ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή excel) με τα στοιχεία των πιστοποιημένων 
παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της παραπάνω 
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ΥΑ

β. τα  σχετικά  Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης  που  εκδίδουν  οι  φορείς 
πιστοποίησης για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 
AGRO 2 και

γ. πίνακα με τον αριθμό του/των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον 
καν.  (ΕΚ)  αριθ.  834/2007  του Συμβουλίου,  ή  με  τον  αριθμό  βεβαίωσης  για  την 
τήρηση  της  βιολογικής  μεθόδου  στην  ελαιοκαλλιέργεια,  ανά  επιχειρηματία/ 
δικαιούχο παραγωγό, που έχουν εκδώσει οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

2. Οι  πιστοποιημένες, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ 
(ελαιοτριβεία  και  μονάδες  μεταποίησης  επιτραπέζιας  ελιάς),  υποχρεούνται  να 
υποβάλλουν στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα έως 31 Ιουλίου:

α. ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή  excel) των συνεργαζόμενων παραγωγών 
ελαιοκομικών  προϊόντων,  σύμφωνα  με  το  Υπόδειγμα  Β  της  υπ΄  αριθ. 
263343/13.05.10 ΥΑ,

β. το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ ISO 
22000:2005 και

γ. υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  της  επιχείρησης,  ότι  κατέχει  τις 
προβλεπόμενες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  των  Ελαιοπαραγωγών  που  παρέδωσαν 
ελαιόκαρπο στη μονάδα του με τα προβλεπόμενα στοιχεία (Υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης  Ελαιοπαραγωγού του  Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού  Δήμητρα).  Η 
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης  αναγράφει τα εξής: 
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραγωγοί που έχω συμπεριλάβει στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 
έχουν προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις στο ελαιοτριβείο «......» που περιλαμβάνουν 
τα στοιχεία των παραγωγών τους κωδικούς ΟΣΔΕ, τον αριθμό ελαιόδεντρων και την 
περιοχή των αγροτεμαχίων, και οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν».

3. Ο  Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός  Δήμητρα  −  AGROCERT  διενεργεί  τους 
απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους και αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αρχείο των 
εν δυνάμει δικαιούχων του Μέτρου της ειδικής στήριξης.

7.2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞ  Η ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ  

1. Με την ΚΥΑ 262345/22.03.10 θεσπίζεται μέτρο ειδικής στήριξης 2, σχετικά με 
τις  αναγκαίες  συμπληρωματικές  ρυθμίσεις  για  τη  χορήγηση  ειδικής  στήριξης  στους 
γεωργούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα σκληρού σίτου, με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σκληρού σίτου (στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68, παρ. 1 περίπτωση α 
υποπερίπτωση  ii του  κανονισμού  73/2009  του  Συμβουλίου  και  του  άρθρου  41  του 
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής). 
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2. Με την ΥΑ 40835/13.05.10 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 
και  ειδικότερα  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  χορήγησης  της  ειδικής  στήριξης,  στους 
γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 5 της υπ΄ αριθ.  
262345/22.03.10 ΚΥΑ, περί βελτίωσης της ποιότητας σκληρού σίτου.

7.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΗ  

1. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης ανά 
εκτάριο, στους δικαιούχους της επόμενης παραγράφου 7.2.2.

2. Η  πρόσθετη  ενίσχυση  χορηγείται  μετά  από  δήλωση  συμμετοχής  των 
ενδιαφερόμενων γεωργών στο εν λόγω μέτρο, στα πλαίσια υποβολής της ενιαίας αίτησης, 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 28 εκατ. € για 
το 2011 και 2012 και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παράγραφος 6 περίπτωση 
β του κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου.

4. Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου ανέρχεται στα 90 € 
ανά εκτάριο.  Το ακριβές  ύψος  της  πρόσθετης  ενίσχυσης σκληρού σίτου για  κάθε  έτος, 
καθορίζεται  με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  μετά από 
εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ.

Για το σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί  στην παραπάνω Διεύθυνση κάθε έτος, 
μετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων, τον συνολικό αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων 
σκληρού σίτου.

5. Σε  περίπτωση  υπέρβασης  του  ανώτατου  ορίου  του  προϋπολογισμού,  του 
στοιχείου 3 της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και  Τροφίμων,  εφαρμόζεται  οριζόντια  γραμμική  μείωση  της  τιμής  ανά  εκτάριο,  της 
πρόσθετης ενίσχυσης που καθορίζεται στο προηγούμενο στοιχείο.

7.2.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Δικαιούχοι  της  πρόσθετης  ενίσχυσης  σκληρού  σίτου για  τα  έτη  2011  και  2012 
(καλλιεργητικές  περίοδοι 2010/2011 και 2011/2012),  είναι οι  γεωργοί που τηρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  Καλλιεργούν  και  παράγουν  σκληρό  σίτο  υψηλής  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το 
εθνικό καθεστώς ποιότητας του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 
2.1. και 2.2.

β) Χρησιμοποιούν ποικιλίες του εθνικού και κοινοτικού καταλόγου.

γ)  Χρησιμοποιούν  ως  ελάχιστη  ποσότητα  πιστοποιημένων  σπόρων  σποράς  100 
κιλά/εκτάριο.

2. Δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2011 και 
2012  όσοι  γεωργοί  συγχρηματοδοτούνται  για  τις  ίδιες  δράσεις  και  για  το  ίδιο  έτος 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 του Προγράμματος Αγροτικής 
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Ανάπτυξης 2007–2013. 

7.2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

1. Οι δικαιούχοι του στοιχείου 1 της προηγούμενης παραγράφου (7.2.2),  προκειμένου 
να ενισχυθούν βάσει της παραγράφου 7.2.1 της παρούσας, υποχρεούνται να δηλώσουν τη 
πρόθεση συμμετοχής τους στο εν λόγω μέτρο στην ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας 
δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν 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 παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τα επίσημα αντίτυπα των τιμολογίων αγοράς σπόρου (πρωτότυπα) καθώς  και τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής.

β)  Τις  επίσημες  ετικέτες  πιστοποίησης (καρτέλες)  του σπόρου,  που αναφέρονται 
στην παράγραφο 7.2.2 στοιχείο 1 σημείο α της παρούσας. 

Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία 
και η κατηγορία του σπόρου.

Όταν δεν συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με 
εκείνη των τιμολογίων/ δελτίων αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

Σε  περίπτωση  απώλειας  ή  άλλης  επίσημης  χρήσης  των  πρωτότυπων  τιμολογίων,  ο 
παραγωγός  πρέπει  να  προσκομίσει  γνήσια  αντίγραφα  τους,  από  το  στέλεχος  του 
τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα 
από τον εκδότη.

2. Οι δικαιούχοι του στοιχείου 1 της προηγούμενης παραγράφου (7.2.2),  προκειμένου 
να  λάβουν  την  ενίσχυση  της  παραγράφου  7.2.1  της  παρούσας,  υποχρεούνται  να 
υποβάλλουν μαζί με την ενιαία αίτηση, τα δικαιολογητικά του προηγούμενου στοιχείου 
(1) της παρούσας παραγράφου, υποκείμενοι και στις λοιπές προϋποθέσεις του στοιχείου 
αυτού.

Οι Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, εξ άλλου, που 
είναι ενταγμένοι στο Μητρώο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, βάσει 
των  εθνικών  προτύπων  της  σειράς  AGRO  2,  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  στον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα:

α) ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των παραγωγών που έχουν συνάψει σύμβαση 
για ένταξη στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέχρι  15 Απριλίου 2011 και 
2012 αντίστοιχα  (κατ’  εξαίρεση για  το  2011 η  ημερομηνία  αυτή  έχει  παραταθεί 
μέχρι τις 15 Ιουνίου) και
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β) ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των πιστοποιημένων παραγωγών καλλιέργειας 
σκληρού σίτου, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Η μορφή των αρχείων αυτών τα οποία διαβιβάζονται άμεσα από τον Ελληνικό Γεωργικό 
Οργανισμό Δήμητρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται με εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Οι  επίσημες  ετικέτες  πιστοποίησης  (καρτέλες)  αποθηκεύονται  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.

7.2.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης της παραγράφου 7.2.1 της παρούσας 
υποχρεούνται :

1. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των σχετικών 
οδηγιών  του  Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού  Δήμητρα  μέσω  των  φορέων 
πιστοποίησης. 

2. Να  τηρούν  στο  σύνολο  της  εκμετάλλευσης  τους  τις  κανονιστικές  απαιτήσεις 
διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές σύμφωνα με άρθρα 4 
και  5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  73/2009 και  όπως αυτές περιγράφονται  στην ΚΥΑ 
262347/19.03.2010. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδιες 
Εθνικές  και  Κοινοτικές  επιτροπές ελέγχου,  παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό 
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

7.3 ΕΙΔΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞ  Η  ΒΟΕΙΟΥ  &  ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΚΡΕΑΤΟΣ  ΓΙΑ   
ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Με την υπ΄ αριθ.  262345/22.03.10 ΚΥΑ θεσπίζεται μέτρο ειδικής στήριξης 3, 
σχετικά με τις αναγκαίες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, για τη χορήγηση ειδικής στήριξης 
στους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος και 
έχουν έδρα εκμετάλλευσης ή μετακινούν τις  μοσχίδες  αναπαραγωγής τους σε ορεινές  ή 
μειονεκτικές περιοχές, (στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68, παρ. 1 περίπτωση β του 
Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 45 του Κανονισμού 1120/2009 της 
Επιτροπής), με σκοπό την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που τους θίγουν κατά την 
εκτροφή μοσχίδων αναπαραγωγής.

2. Με  την  ΥΑ  267050/13.05.10  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 262345/22.03.10, σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής στήριξης στους 
γεωργούς που έχουν εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και εκτρέφουν μοσχίδες 
αναπαραγωγής υπό προϋποθέσεις.
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7.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΤΙΜΗ  

1. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης και 
ενδεχομένως  και  υπό  τη  μορφή  συμπληρωματικής  πρόσθετης  ενίσχυσης  ανά  μοσχίδα 
αναπαραγωγής, στους δικαιούχους της επόμενης παραγράφου 7.3.2.

2. Οι  πρόσθετες  ενισχύσεις  χορηγούνται  μετά  από  δήλωση  συμμετοχής  των 
ενδιαφερόμενων γεωργών στο εν λόγω μέτρο, στα πλαίσια υποβολής της ενιαίας αίτησης, 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 2,6 εκατ. € και 
προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παράγραφος 6 περίπτωση  α του κανονισμού 
73/2009  του  Συμβουλίου,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής.

4. Η τιμή κάθε πρόσθετης ενίσχυσης ανά μοσχίδα αναπαραγωγής, με ενδεχόμενη 
κατηγοριοποίηση, καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης 
Προϊόντων  Αυτής  του  ΥΑΑΤ.  Προς  τούτο  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ  γνωστοποιεί  στην  παραπάνω 
Δ/νση τον  συνολικό αριθμό των επιλέξιμων μοσχίδων, σε επίπεδο επικράτειας, μετά την 
υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του στοιχείου 
3  της  παρούσας  παραγράφου,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων εφαρμόζεται οριζόντια γραμμική μείωση των τιμών ανά ζώο, της πρόσθετης και 
της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης που καθορίζονται στο προηγούμενο στοιχείο.

7.3.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Δικαιούχοι  της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι  γεωργοί οι 
οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών, εντός του έτους 
ενίσχυσης,  καθαρής  κρεοπαραγωγικής  φυλής  ή  προερχόμενες  από  την  πρώτη 
διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του 
γεωργού. Η ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που 
εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που 
πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’  έτος,  συνολικά ανά εκμετάλλευση 
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2. Επιπλέον  της  πρόσθετης  ενίσχυσης  μοσχίδων  αναπαραγωγής  καταβάλλεται 
συμπληρωματική  πρόσθετη  ενίσχυση  ανά  ζώο  σε  ετήσια  βάση,  για  τις  μοσχίδες 
αναπαραγωγής που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο 
της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

3. Ως  γεωργοί  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  ενίσχυσης  ορίζονται  όσοι  πληρούν  τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η  έδρα  της  εκμετάλλευσης  βρίσκεται  εντός  του  Δήμου,  Δημοτικού  ή  κοινοτικού 
διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές 
ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή
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β) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της 
χώρας, αλλά μετακινούν τις μοσχίδες αναπαραγωγής τους στις ορεινές ή μειονεκτικές 
περιοχές της χώρας, (όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ και ισχύει κάθε 
φορά)  και  υπό  τον  όρο  ότι  τουλάχιστον  το  90%  των  ζώων  για  τα  οποία  ζητείται 
ενίσχυση, βοσκεί επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται 
(άρθρο 102 παράγραφος 2 Κανονισμός 73/2009).

7.3.3 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Όροι επιλεξιμότητας για την πρόσθετη ενίσχυση  

Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους:

i. Να έχουν κλείσει τους 16 μήνες ζωής κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, να 
μην έχουν  υπερβεί  τους  24  μήνες  και  να  εξακολουθούν  να  παραμένουν  στην 
εκμετάλλευση  στις  31  Δεκεμβρίου του  έτους  ενίσχυσης.  Οι  όροι  αυτοί 
διαπιστώνονται από την ηλεκτρονική βάση των βοοειδών.

ii. Να  ανήκουν  σε  εκτροφή  κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης.  Εκτροφή  βοοειδών 
κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης,  θεωρείται  η  εκτροφή  η  οποία  δεν  διαθέτει 
ατομική  ποσότητα  αναφοράς  γάλακτος  (ποσόστωση  γάλακτος),  πράγμα  που 
διαπιστώνεται από τα αρχεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

iii. Να  ανήκουν  σε  καθαρή  κρεοπαραγωγική  φυλή  ή  να  είναι  προϊόν  1ης 

διασταύρωσης με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και αυτό να διαπιστώνεται από 
την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

 Στην  περίπτωση  που  δεν  διαπιστώνεται  από  την  Κτηνιατρική  Βάση 
Δεδομένων,  βεβαίωση  του  αρμόδιου  Κέντρου  Γενετικής  Βελτίωσης  Ζώων 
(υπόδειγμα 1) ή με υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών της ίδιας της 
μοσχίδας ή και των δύο γονέων της μοσχίδας

 Στην περίπτωση που προέρχονται  από πρώτη διασταύρωση με μητέρα που 
ανήκει σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και το τελευταίο δεν αποτυπώνεται, 
στην  ΚΒΔ  λόγω  λανθασμένης  καταχώρησης,  βεβαίωση  του  αρμόδιου 
Κέντρου  Γενετικής  Βελτίωσης  Ζώων  ή  υποβολή  των  γενεαλογικών 
πιστοποιητικών της μητέρας ανά μοσχίδα. 

 Στην περίπτωση που προέρχονται  από πρώτη διασταύρωση με πατέρα που 
ανήκει  σε  καθαρή  κρεοπαραγωγική  φυλή,  δεδομένου  ότι  η  εν  λόγω 
πληροφορία  δεν  αποτυπώνεται  στα  στοιχεία  της  ΚΒΔ,  βεβαίωση  του 
αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών 
πιστοποιητικών του πατέρα ή το διαβατήριο του πατέρα της κάθε μοσχίδας. 

 Στην  περίπτωση  τεχνητής  σπερματέγχυσης  υποβάλλεται  αποδεικτικό 
σπερματέγχυσης  με  σπέρμα  ταύρου  καθαρής  κρεοπαραγωγικής  φυλής.  Το 
αποδεικτικό σπερματέγχυσης πρέπει να συσχετίζεται με τη γέννηση και την 
ηλικία της συγκεκριμένης μοσχίδας.
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iv. Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των 
ορεινών  ή  μειονεκτικών  περιοχών  της  χώρας,  αλλά  μετακινούν  τις  μοσχίδες 
αναπαραγωγής τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας απαιτείται 
συμπληρωματικά:

− Άδεια  μετακίνησης  προς  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  του  Νομού  (Αγροτικό  Κτηνιατρείο)  από  όπου 
γίνεται η μετακίνηση.

− Άδεια  μετακίνησης  από  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  του  Νομού  (Αγροτικό  Κτηνιατρείο)  στον  οποίο 
έχουν μεταβεί.

v. Αποκλείονται της εν λόγω πρόσθετης ενίσχυσης:

− οι  παραγωγοί  που  ενισχύονται  στο  πλαίσιο  του  μέτρου  2.1.4  του 
Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)  2007−2013  «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής»,

− οι μοσχίδες γαλακτοπαραγωγικών φυλών καθώς και οι μοσχίδες που έχουν 
γεννηθεί σε μονάδες γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2. Όροι επιλεξιμότητας για την συμπληρωματική ενίσχυση  

i. Οι μοσχίδες πρέπει να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση.

ii. Οι  μοσχίδες  πρέπει  να  είναι  καθαρής  κρεοπαραγωγικής  φυλής  και  να  είναι 
εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα 
αυτού  στις  31  Δεκεμβρίου  του  έτους  ενίσχυσης.  Για  τα  συγκεκριμένα  ζώα 
υποβάλλεται  σχετική  βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής  Βελτίωσης 
Ζώων (υπόδειγμα 1) ή γενεαλογικό πιστοποιητικό.

3. Όλα  τα  προαναφερόμενα,  κατά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  ή  /και  αποδεικτικά 
υποβάλλονται  από το γεωργό στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Γραφείο  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ από 1−31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος ενίσχυσης.

7.4 ΕΙΔΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΒΟΕΙΟΥ  &  ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΚΡΕΑΤΟΣ  ΓΙΑ   
ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

1. Με την ΚΥΑ 262345/22.03.10 (ΦΕΚ 323/24.03.10),  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει από την ΚΥΑ αριθ. 174237/08.07.11 (ΦΕΚ 1824/16.08.11), θεσπίζεται μέτρο ειδικής 
στήριξης 4, σχετικά με τις αναγκαίες συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση ειδικής 
στήριξης στους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς  βόειου και μοσχαρίσιου 
κρέατος  και  έχουν έδρα εκμετάλλευσης ή μετακινούν τις  θηλάζουσες  αγελάδες τους  σε 
ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68, παρ. 1 περίπτωση 
β του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 45 του Κανονισμού 1120/2009 
της Επιτροπής, με σκοπό την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που τους θίγουν κατά 
την εκτροφή θηλαζουσών αγελάδων.
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2. Με την ΥΑ  267050/13.05.10 (ΦΕΚ 754/1.6.10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
από  την  ΥΑ  αριθ.  146343/23.02.11  (ΦΕΚ  349/4.3.11),  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες 
εφαρμογής  του  άρθρου  7  της  παραπάνω  ΚΥΑ,  σχετικά  με  τη  χορήγηση  της  ειδικής 
στήριξης  στους  γεωργούς  που  έχουν  εκμετάλλευση  κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης  και 
εκτρέφουν θηλάζουσες αγελάδες υπό προϋποθέσεις.

7.4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΤΙΜΗ  

1. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης και 
ενδεχομένως και  υπό τη μορφή συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης ανά θηλάζουσα 
αγελάδα, στους δικαιούχους της επόμενης παραγράφου 7.4.2.

2. Οι  πρόσθετες  ενισχύσεις  χορηγούνται  μετά  από  δήλωση  συμμετοχής  των 
ενδιαφερόμενων γεωργών στο εν λόγω μέτρο, στα πλαίσια υποβολής της ενιαίας αίτησης, 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 11 εκατ. € και 
προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παράγραφος 6 περίπτωση  α του κανονισμού 
73/2009  του  Συμβουλίου,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής.

4. Η  τιμή  κάθε  πρόσθετης  ενίσχυσης  ανά  θηλάζουσα  αγελάδα,  με  ενδεχόμενη 
κατηγοριοποίηση, καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και  Τροφίμων,  μετά  από  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Ζωικής  Παραγωγής  και  ΑΠΑ  του 
ΥΑΑΤ.  Προς  τούτο,  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ  γνωστοποιεί  στην  παραπάνω  Δ/νση  τον   συνολικό 
αριθμό των επιλέξιμων αγελάδων, σε επίπεδο επικράτειας, μετά την υποβολή και τον έλεγχο 
των αιτήσεων.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του στοιχείου 
3  της  παρούσας  παραγράφου,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων εφαρμόζεται οριζόντια γραμμική μείωση των τιμών ανά ζώο, της πρόσθετης και 
της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης που καθορίζονται στο προηγούμενο στοιχείο.

7.4.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

1. Δικαιούχοι  της  πρόσθετης  ενίσχυσης  θηλαζουσών  αγελάδων  είναι  οι  γεωργοί  οι 
οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 
ανά  εκμετάλλευση.  Η  εν  λόγω  ενίσχυση  χορηγείται  κατ’  έτος,  ανά  εκμετάλλευση 
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2. Ως  γεωργοί  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  ενίσχυσης  ορίζονται  όσοι  πληρούν  τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού 
διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας,(όπως 
αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά) ή
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β) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών 
της  χώρας,  αλλά  μετακινούν  τις  θηλάζουσες  αγελάδες  τους  στις  ορεινές  ή 
μειονεκτικές περιοχές της χώρας, (όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά) και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% των ζώων για 
τα  οποία  ζητείται  ενίσχυση,  βόσκει  επί  90  τουλάχιστον  συναπτές  ημέρες  στις 
περιοχές όπου μετακινούνται (κανονισμός 73/2009, άρθρο 102 παράγραφος 2).

3. Επιπλέον  της  πρόσθετης  ενίσχυσης  θηλαζουσών  αγελάδων  καταβάλλεται 
συμπληρωματική  πρόσθετη  ενίσχυση  ανά  ζώο  σε  ετήσια  βάση  για  τις  θηλάζουσες 
αγελάδες  που επιπρόσθετα  είναι  εγγεγραμμένες  στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της 
φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των όρων της παραγράφου 7 
στοιχείο 3 της παρούσης.

7.4.3 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Όροι επιλεξιμότητας για την πρόσθετη ενίσχυση  

Για  να  είναι  επιλέξιμες  οι  αγελάδες  ως  θηλάζουσες  πρέπει  να  πληρούν  και  τους 
παρακάτω όρους:

i. Να έχουν γεννήσει τουλάχιστο μία φορά. Διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων των βοοειδών.

ii. Να παραμένουν στην εκμετάλλευση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης. 
Διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών.

iii. Να ανήκουν σε εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.  Εκτροφή 
βοοειδών  κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης,  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας, 
θεωρείται  η  εκτροφή  η  οποία  δεν  διαθέτει  ατομική  ποσότητα  αναφοράς 
γάλακτος  (ποσόστωση  γάλακτος)  το  έτος  ενίσχυσης  για  την  συγκεκριμένη 
εκτροφή βάσει των αρχείων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

iv. Να μην έχουν δηλωθεί το ίδιο έτος και ως μοσχίδες στο πλαίσιο εφαρμογής της 
παρούσας.

v. Στην περίπτωση γεωργών των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός 
των  ορεινών  ή  μειονεκτικών  περιοχών  της  χώρας,  αλλά  μετακινούν  τις 
αγελάδες  τους  στις  ορεινές  ή  μειονεκτικές  περιοχές  της  χώρας  απαιτείται 
συμπληρωματικά:

− Άδεια  μετακίνησης  προς  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  του  Νομού  (Αγροτικό  Κτηνιατρείο)  από  όπου 
γίνεται η μετακίνηση.

− Άδεια  μετακίνησης  από  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας 
Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας  του  Νομού  (Αγροτικό  Κτηνιατρείο)  στον  οποίο 
έχουν μεταβεί.
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2. Όροι επιλεξιμότητας για την συμπληρωματική ενίσχυση  

i. Οι αγελάδες πρέπει να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση.

ii. Να είναι  καθαρής  κρεοπαραγωγικής  φυλής  και  να  είναι  εγγεγραμμένες  στο 
ελληνικό  γενεαλογικό  βιβλίο  της  φυλής  ή  στο  παράρτημα  αυτού  στις  31 
Δεκεμβρίου  του  έτους  ενίσχυσης.  Για  τα  συγκεκριμένα  ζώα  υποβάλλεται 
σχετική  βεβαίωση  του  αρμόδιου  Κέντρου  Γενετικής  Βελτίωσης  Ζώων 
(υπόδειγμα 1) ή γενεαλογικό πιστοποιητικό.

iii. Αποκλείονται  από  την   συμπληρωματική  ενίσχυση  οι  παραγωγοί  που 
ενισχύονται  στο  πλαίσιο  του  μέτρου  2.1.4  του  Προγράμματος  Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

3. Όλα  τα  προαναφερόμενα,  κατά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  ή  /και  αποδεικτικά 
υποβάλλονται  από το γεωργό στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Γραφείο  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ από 1−31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος ενίσχυσης.

7.5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ   ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

1. Με την ΚΥΑ  262345/22.03.10 θεσπίζεται μέτρο ειδικής στήριξης 5, σχετικά με 
τις  αναγκαίες  συμπληρωματικές  ρυθμίσεις,  για  τη  χορήγηση  ειδικής  στήριξης  στους 
γεωργούς  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  αιγοπρόβειου  κρέατος  και  έχουν  έδρα 
εκμετάλλευσης ή μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, (στα 
πλαίσια  εφαρμογής  του  άρθρου  68,  παρ.  1  περίπτωση  β του  Κανονισμού  73/2009  του 
Συμβουλίου και του άρθρου 45 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής), με σκοπό την 
αντιστάθμιση  ειδικών  μειονεκτημάτων  που  τους  θίγουν  κατά  τη  διατήρηση  των 
αιγοπροβάτων.

2. Με  την  ΥΑ  267051/13.05.10  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του 
άρθρου  8  της  παραπάνω  ΚΥΑ,  σχετικά  με  τη  χορήγηση  της  ειδικής  στήριξης  στους 
γεωργούς που διατηρούν προβατίνες ή αίγες υπό προϋποθέσεις.

7.5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΤΙΜΗ  

1. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης και 
ενδεχομένως και υπό τη μορφή συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης ανά προβατίνα ή 
αίγα, στους δικαιούχους της επόμενης παραγράφου 7.5.2.

2. Οι ως άνω πρόσθετες ενισχύσεις χορηγούνται μετά από δήλωση συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων γεωργών στο εν λόγω μέτρο, στα πλαίσια υποβολής της ενιαίας αίτησης, 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 26,4 εκατ. € 
και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 69 παράγραφος 6 περίπτωση α του κανονισμού 
73/2009  του  Συμβουλίου,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού 
1120/2009 της Επιτροπής.
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4. Η τιμή κάθε πρόσθετης ενίσχυσης ανά αιγοπρόβατο, καθορίζεται κάθε έτος με 
απόφαση  της  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  μετά  από  εισήγηση  της 
Διεύθυνσης  Ζωικής  Παραγωγής  και  ΑΠΑ  του  ΥΠΑΑΤ.  Προς  τούτο  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ 
γνωστοποιεί στην παραπάνω Δ/νση τον  συνολικό αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων, σε 
επίπεδο επικράτειας, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του στοιχείου 
3  της  παρούσας  παραγράφου,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων εφαρμόζεται οριζόντια γραμμική μείωση των τιμών ανά ζώο, της πρόσθετης και 
της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης που καθορίζονται στο προηγούμενο στοιχείο.

7.5.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

1. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι έχουν 
αιτηθεί  στην ΑΕΕ2012 ότι  επιθυμούν να είναι  δικαιούχοι  της  ενίσχυσης του μέτρου, 
έχουν  δηλώσει  στην  ΑΕΕ2012  ότι  θα  διατηρήσουν  και διατηρούν  τουλάχιστον  50 
ενήλικα  θηλυκά  ζώα,  προβατίνες  ή  αίγες,  ηλικίας  άνω  των  12  μηνών  και  επιπλέον 
διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις 
ορεινές  και  μειονεκτικές  περιοχές  της  χώρας  (εφόσον  στην  ΑΕΕ2012  δηλώνεται 
έκταση). Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση.

Ως γεωργοί, στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης, ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα 
της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, 
ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, (όπως αυτές ορίζονται με 
την οδηγία 85/148/ΕΟΚ και ισχύει κάθε φορά).

Ως επιλέξιμα ζώα για την εν λόγω ενίσχυση θεωρούνται όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα 
άνω των 12 μηνών των επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων.

2. Επιπλέον της  πρόσθετης  ενίσχυσης  αιγοπροβάτων καταβάλλεται  συμπληρωματική 
πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, σε όσους γεωργούς έχουν αιτηθεί στην 
ΑΕΕ2012 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής, για τα αιγοπρόβατα 
που επιπρόσθετα  ανήκουν  σε  αυτόχθονη  φυλή  και  είναι  εγγεγραμμένα  στο ελληνικό 
γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

3. Πέραν  των  δύο  ανωτέρω  ενισχύσεων  του  άρθρου  68,  χορηγείται  και  πρόσθετη 
ενίσχυση  μετακινούμενων  αιγοπροβάτων  ανά  ζώο  σε  ετήσια  βάση,  για  τους 
αιγοπροβατοτρόφους  οι  οποίοι  έχουν  αιτηθεί  στην  ΑΕΕ2012  ότι  επιθυμούν  να  είναι 
δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των 
ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις 
ορεινές  ή  μειονεκτικές  περιοχές  της  χώρας,  (όπως  αυτές  ορίζονται  με  την  οδηγία 
85/148/ΕΟΚ και ισχύει κάθε φορά) και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% των ζώων 
βόσκουν  επί  90  τουλάχιστον  συναπτές  ημέρες  στις  περιοχές   όπου  μετακινούνται, 
(σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 
73/2009 του Συμβουλίου).

4. Δεν είναι δικαιούχοι πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων κατά τα έτη 2010, 2011 και 
2012  όσοι  γεωργοί  συγχρηματοδοτούνται  για  τις  ίδιες  δράσεις  και  για  το  ίδιο  έτος 
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ενίσχυσης  στο  πλαίσιο  του  μέτρου  214,  δράση  3.1.  του  Προγράμματος  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  2007–2013, «Αλέξανδρος  Μπαλτατζής»,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  7 
στοιχείο 3 της παρούσης.

7.5.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν 
οι γεωργοί μαζί με τις αιτήσεις τους, καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις περί ενιαίας αίτησης.

2.  Οι αιτούντες   που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι  της ενίσχυσης του μέτρου αυτού 
υποβάλλουν αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων το οποίο θα πρέπει 
να  είναι  ενημερωμένο  με  την  ετήσια  απογραφή που διενεργήθηκε  για  το έτος  2012, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ αριθ. 263493 (ΦΕΚ 1253/16-8-
2004), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της τροποποιητικής ΚΥΑ αριθ. 134167 
(ΦΕΚ 823/12-5-11).

3. Επιπρόσθετα οι αιτούντες για:

α. τη συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση, συνυποβάλλουν με την αίτηση, απόσπασμα 
του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, για 
όλα τα ζώα για τα οποία αιτούνται ενίσχυση.

β. την  πρόσθετη  ενίσχυση  μετακινούμενων  αιγοπροβάτων,  υποβάλλουν  άδεια 
μετακίνησης  προς  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας  Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση και 
άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.

Όλα  τα  προαναφερόμενα,  κατά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  ή  /και  αποδεικτικά 
υποβάλλονται  από το γεωργό στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Γραφείο  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.
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8 ΜΕΤΡ  Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ  

1. Εκτός από τα καθεστώτα ενίσχυσης (ενιαίας ενίσχυσης και ειδικής ενίσχυσης για 
το βαμβάκι)  και  το μέτρο πρόσθετης ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τύπους γεωργίας, το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται  και  για  τη διαχείριση και  τον έλεγχο του ειδικού 
μέτρου  στήριξης,  που  αποτελεί  εθνικό  πρόγραμμα  αναδιάρθρωσης  της  χώρας  μας  στον 
τομέα  του  βαμβακιού  (σε  εφαρμογή  του  άρθρου  7  παράγραφος  1  στοιχείο  γ  του 
Κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου, και του Κανονισμού (ΕΚ) 1145/2008 (Τμήμα 
3) της Επιτροπής).

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των γεωργών που συμμετέχουν σε καθεστώτα 
ποιότητας  για  το  βαμβάκι  και  ειδικότερα  στο  αναγνωρισμένο  καθεστώς  ποιότητας 
AGRO  2  το  οποίο  αφορά  στην  Ολοκληρωμένη  διαχείριση  της  καλλιέργειας 
βάμβακος.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την τετραετία 2009 - 2012.

8.1 Σ  ΚΟΠΟΣ  

1. Με την ΚΥΑ 27634/08.06.11 (ΦΕΚ 1422/Β/16.06.11) καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  αναδιάρθρωσης  στον  τομέα  του 
βαμβακιού (Κεφαλαίο 2 του κανονισμού 637/2008) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόμενου βαμβακιού και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμο μέτρο 
του  προγράμματος  καθορίζεται  το  μέτρο,  του  άρθρου  7  παράγραφος  1  στοιχείο  γ 
κανονισμού 637/2008, για τη συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι 
και ειδικότερα στο αναγνωρισμένο καθεστώς ποιότητας AGRO 2, το οποίο αφορά στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση του βαμβακιού.

8.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     - ΤΙΜΗ     

1. Η  στήριξη  καταβάλλεται  ως  στρεμματική  ενίσχυση  στους  δικαιούχους  της 
επόμενης παραγράφου 8.1.2, μετά από δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γεωργών 
στο εν λόγω μέτρο με τη συμπλήρωση του ειδικού πεδίου κατά την υποβολή της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 
παραγράφους,

2. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για την ενίσχυση του μέτρου, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 637/2008, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Η τελική 
ανά  στρέμμα  ενίσχυση  υπολογίζεται  βάσει  της  προσδιορισθείσας  έκτασης,  μετά  τους 
προβλεπόμενους ελέγχους και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την υποβολή και τον 
έλεγχο των αιτήσεων.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2.500 ευρώ ανά εκμετάλλευση.
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8.1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι παραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν το 2012 σε 
σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2).

8.1.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας 
υποχρεούνται να:

− δηλώνουν  την  πρόθεση  συμμετοχής  τους  στο  πρόγραμμα  μέσω  της  ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης όπως αυτή υποβάλλεται κατ’ έτος.

− συνάπτουν σύμβαση με πιστοποιητικό φορέα για πιστοποίηση κατά το πρότυπο 
AGRO 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παραγωγό, μπορεί 
να συνάπτεται  ομαδική σύμβαση όπου θα αναφέρονται  οι  υποψήφιοι  για ένταξη στο 
πρόγραμμα.

− συνάπτουν σύμβαση με σύμβουλο ή/και επιβλέποντα γεωπόνο όπως προβλέπεται 
στο πρότυπο AGRO

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παραγωγό, μπορεί να 
συνάπτεται ομαδική σύμβαση όπου θα αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί.

Οι ενταγμένοι  στο μητρώο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων  (ΟΠΕΓΕΠ)  φορείς  πιστοποίησης  του  συστήματος  Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2, υποβάλλουν μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους 
στον ΟΠΕΓΕΠ:

− αντίγραφο  των  συμβάσεων  του  Φορέα  Πιστοποίησης  με  τις  γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις των παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
βαμβακιού το τρέχον έτος ή των συμβάσεων που είναι σε ισχύ, καθώς και

− ονομαστικές  καταστάσεις  των  παραγωγών  με  τις  αντίστοιχες  εκτάσεις  σε 
ηλεκτρονική  μορφή ανά γεωργική  εκμετάλλευση και  ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για κάθε παραγωγό.
Οι  ανωτέρω  Φορείς  Πιστοποίησης  μέχρι  τις  31  Ιανουαρίου του  επομένου  της 
καλλιέργειας έτους, υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει:

− τα  πιστοποιητικά  AGRO  2  που  έχουν  χορηγηθεί  ή  είναι  σε  ισχύ  για  την 
καλλιεργητική περίοδο του προηγούμενου έτους καθώς και

− πίνακα ανά γεωργική εκμετάλλευση με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων 
παραγωγών και των ενταγμένων αγροτεμαχίων.
Υπόδειγμα  του  ανωτέρω  πίνακα,  με  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  και  οδηγίες 
συμπλήρωσης  του,  εκδίδεται  από  τον  ΟΠΕΓΕΠ  και  αποστέλλεται  στους  Φορείς 
Πιστοποίησης μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους καλλιέργειας.

Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τον ΟΠΕΓΕΠ τα παραπάνω αρχεία, 
όπου επισημαίνονται οι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα παραγωγοί, διαβιβάζονται άμεσα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
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8.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την στρεμματική ενίσχυση της παραγράφου 8.1.1 
της παρούσης υποχρεούνται:

1. Να τηρούν τους όρους που προκύπτουν από την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα 
Ποιότητας AGRO 2 για το βαμβάκι.

2. Να  τηρούν  στο  σύνολο  της  εκμετάλλευσης  τους  τις  κανονιστικές  απαιτήσεις 
διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές συνθήκες, (σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ)  73/2009 όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ. 
262385/21.4.10 του Καθεστώτος  της  Πολλαπλής Συμμόρφωσης και  τις  σχετικές  εθνικές 
διατάξεις).

3. Να τηρούν στο αρχείο τους τα παραστατικά που αποδεικνύουν την εφαρμογή του 
προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια 
Εθνικά  και  Κοινοτικά  όργανα  παρέχοντας  οποιοδήποτε  συμπληρωματικό  στοιχείο  ή 
πληροφορία τους ζητηθεί.

Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2012                                                         Σελίδα 65 από 124

ΑΔΑ: Β4ΩΧ46ΨΧΞΧ-ΞΦΩ



                                                                                                Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς  

9 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ   

1. Εκτός από τα καθεστώτα ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση και ειδική ενίσχυση βαμβακιού) 
και το μέτρο χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τύπους γεωργίας (της 
παραγράφου 7 της παρούσας), το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει,  κατά περίπτωση, και  για τη διαχείριση και  τον έλεγχο των ειδικών μέτρων 
στήριξης για τη συνέχιση και ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους (παράγραφος 1 στοιχείο 32).
Τα ειδικά μέτρα θεσπίζονται στη βάση προγράμματος στήριξης που καταρτίστηκε από το 
ΥΠΑΑΤ  (στα  πλαίσια  των  κανονισμών  (ΕΚ)  1405/18-09-06  του  Συμβουλίου  και 
1914/20-12-06 της Επιτροπής) και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκδόθηκαν:
A. Η υπ΄ αριθ. 283601/18.03.08 ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται τα τοπικής σημασίας 
προϊόντα  φυτικής  παραγωγής  που  λαμβάνουν  ενισχύσεις,  καθώς  και  οι  λεπτομέρειες 
εφαρμογής όσον αφορά στους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τις διαδικασίες για τη 
χορήγηση των ενισχύσεων και την επιβολή των κυρώσεων στα προϊόντα αυτά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Γενικές Διατάξεις (άρθρο 1) της ΚΥΑ 283601/18.03.08:
i. Αρμόδια  υπηρεσία  για  την  παρακολούθηση  και  υλοποίηση  του  προγράμματος, 

ορίζεται  η  Διεύθυνση  Μεταποίησης  −  Τυποποίησης  και  Ποιοτικού  Ελέγχου  του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ii. Αρμόδιες υπηρεσίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την αποδοχή και τον 
έλεγχο  των  υποβαλλόμενων  αιτήσεων,  την  έγκριση  των  προγραμμάτων  δράσεων 
ποιοτικής  βελτίωσης  των  οίνων,  τη  διενέργεια  των  πρωτοβάθμιων  ελέγχων,  την 
επιβολή των κυρώσεων, την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, την καταβολή 
των κοινοτικών  ενισχύσεων  και  την ανάκτηση των αχρεωστήτως  καταβληθέντων 
ποσών, ορίζονται,  εκτός του μέτρου διατήρησης των παραδοσιακών ελαιώνων,  οι 
Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων του  τόπου παραγωγής των ενισχυόμενων  τοπικής  σημασίας  αγροτικών 
προϊόντων Φυτικής Παραγωγής.
Για την κατ’ αποκοπή στρεμματική ενίσχυση για την διατήρηση των παραδοσιακών 
ελαιώνων των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, (σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
ΚΥΑ 252831/11-3-10), η αναγνώριση και η εκκαθάριση των δαπανών, η καταβολή 
των  κοινοτικών  ενισχύσεων  και  η  ανάκτηση  των  αχρεωστήτως  καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ,  οι  οποίες  έχουν  εξουσιοδοτηθεί  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό 
λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.

iii. Αρμόδιος  φορέας για  την  εξαγωγή  δείγματος  επιτόπιων  ελέγχων,  την 
παρακολούθηση  των  ελέγχων  και  τη  διενέργεια  των  δευτεροβαθμίων  ελέγχων, 
ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

B. Η  ΚΥΑ  με  αριθ.  295610/ΑΑ  687/24.05.07,  με  την  οποία  καθορίζονται  τα 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη βελτίωση 
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της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8, 9 και 11 της εν λόγω ΚΥΑ, ορίζονται:
i. Φορείς  υλοποίησης του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και 

ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων,  ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις και γραφεία του, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται σε 
αυτά.

ii. Υπεύθυνοι  φορείς  για  τη  διενέργεια  των  διοικητικών  και  των  πρωτοβάθμιων 
επιτόπιων  ελέγχων,  ορίζονται  οι  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

iii. Αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των δευτεροβαθμίων ελέγχων, την αναγνώριση 
και εκκαθάριση των δαπανών, την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, και την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Με βάση τα παραπάνω, προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για τα ακόλουθα ειδικά 
μέτρα στήριξης:

9.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ   ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ  

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας των 
ελαιώνων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την αριθ. 
283601/18-03-08 ΚΥΑ.

9.1.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της κατ’ αποκοπήν στρεμματικής ενίσχυσης ελαιώνων είναι οι γεωργοί που 
καλλιεργούν  ελαιώνες  στα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου και  καταθέτουν  σχετική  αίτηση 
ενίσχυσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης, εφόσον οι ελαιώνες που δηλώνουν:
α. έχουν  καταγραφεί  στο  Ολοκληρωμένο  Σύστημα  Διαχείρισης  και  στο  Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ-ΕΤ)
β. έχουν έκταση αγροτεμαχίου τουλάχιστον 0,01 εκτάρια (100 τ.μ.)
γ. έχουν ελάχιστη πυκνότητα 80 δένδρα ανά εκτάριο
δ. διατηρούνται σε καλές συνθήκες παραγωγής.

9.1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 96.600 εκτάρια. Το συνολικό 
ετήσιο ποσό ενίσχυσης για τους  ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε 11.384.831 €. 
Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης ανά ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει το ποσό 
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των 145 ευρώ ανά εκτάριο.

9.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ  

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπελώνων για 
την  παραγωγή  οίνων  ΠΟΠ  (Προστατευόμενης  Ονομασίας  Προέλευσης)  ή/και  ΠΓΕ 
(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), κατά περίπτωση και κατά δήλωση παραγωγού, 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους,  θεσπίζονται με την υπ΄ 
αριθ. 283601/18-03-08 ΚΥΑ.

9.2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών ή των Οργανώσεων 
Παραγωγών  του  αμπελοοινικού  τομέα,  που  εντάσσονται  σε  προγράμματα  ποιοτικής 
βελτίωσης  των  παραγόμενων  οίνων,  των  νήσων  Σάμου,  Λήμνου,  Πάρου,  Θήρας, 
Θηρασίας και Ρόδου, για τις εκτάσεις αμπελώνων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, (που πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 283601/18-03-08) και υποβάλλουν, στα 
πλαίσια της ενιαίας αίτησης, σχετική αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης, στην 
οποία δηλώνεται  από τον  παραγωγό  και  ο  Συνεταιρισμός  στον  οποίο  ανήκει  και  θα 
αιτηθεί της ενίσχυσης.

9.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ  

Χορηγείται  ενίσχυση  ανά  κιλό  καθαρής  μαστίχας  που  προέρχεται  από  δένδρα  που 
βρίσκονται  σε  παραγωγική  κατάσταση  και  παράγουν  μέχρι  250  γραμμάρια  καθαρής 
μαστίχας έκαστο, για τη διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου 
στο νησί της Χίου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης  και  ο  καθορισμός  των  λεπτομερειών  εφαρμογής  τους,  θεσπίζονται  με  την 
283601/18-03-08 ΚΥΑ  .

9.3.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή 
καλλιέργεια της μαστίχας Χίου, είναι εγγεγραμμένοι σε έναν από τους πρωτοβάθμιους 
Συνεταιρισμούς που είναι μέλη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και υποβάλλουν 
σχετική αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.
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9.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ  

Χορηγείται  στρεμματική  ενίσχυση  για  τη  διατήρηση  της  καλλιέργειας  πατάτας  προς 
κατανάλωση και πατάτας προς σπορά στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν πατάτα προς κατανάλωση 
και πατάτα προς σπορά στα μικρά νησιά του Αιγαίου και υποβάλλουν σχετική αίτηση 
ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.

9.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ  

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας φασολιού στους 
νομούς Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου του Αιγαίου Πελάγους.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης είναι  οι  γεωργοί  που  καλλιεργούν  φασόλια  στους  νομούς 
Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου του Αιγαίου Πελάγους και υποβάλλουν σχετική 
αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.

9.6 ΕΝ  ΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑ  KI  ΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  

Χορηγείται στρεμματική  ενίσχυση  για  τη  διατήρηση  της  τοπικής  καλλιέργειας  του 
τοματακιού στο νησί της Σαντορίνης.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  οι  γεωργοί που  καλλιεργούν  τοματάκι  στο  νησί  της 
Σαντορίνης  και  υποβάλλουν σχετική  αίτηση ενίσχυσης -  δήλωση εκμετάλλευσης στα 
πλαίσια της ενιαίας αίτησης.
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9.7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας φάβας (βρώσιμου 
λαθουριού του είδους  Lathyrus sp.) στο Νομό Κυκλάδων (νησιά Θήρας και Θηρασίας) 
και στο Νομό Σάμου του Αιγαίου Πελάγους.
Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν βρώσιμο λαθούρι στο Νομό 
Κυκλάδων (νησιά Θήρας και Θηρασίας) και στο Νομό Σάμου του Αιγαίου Πελάγους και 
υποβάλλουν σχετική αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας 
αίτησης.

9.8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  

Χορηγείται στρεμματική  ενίσχυση  για  τη  διατήρηση  της  τοπικής  καλλιέργειας  του 
δαμάσκηνου στο νησί της Σκοπέλου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γεωργοί  που καλλιεργούν δαμάσκηνα Σκοπέλου στο 
νησί της Σκοπέλου και υποβάλλουν σχετική αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης 
στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.

9.9 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ  

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας Αγκινάρας Τήνου 
στο νησί της Τήνου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.
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9.9.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  οι  γεωργοί που  καλλιεργούν  αγκινάρα  στο  νησί  της 
Τήνου και υποβάλλουν σχετική αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια 
της ενιαίας αίτησης.

9.10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ  

Χορηγείται  στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών 
στο Νομό Δωδεκανήσου και στα νησιά Χίος και Σάμος του Αιγαίου.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την  υπ΄ 
αριθ. 283601/18-03-08 ΚΥΑ.

9.10.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  οι  γεωργοί  που  καλλιεργούν  εσπεριδοειδή  στο  Νομό 
Δωδεκανήσου και στα νησιά Χίος και Σάμος και υποβάλλουν σχετική αίτηση ενίσχυσης 
- δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.

9.11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Χορηγείται  ενίσχυση ανά καταγεγραμμένη παραγωγική  κυψέλη,  για  τη βελτίωση της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (μέλι, γύρη, πρόπολη, κερί, 
δηλητήριο)  στα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου  Πελάγους,  προκειμένου  να  ενισχυθεί  η 
παραδοσιακή απασχόληση, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να βελτιωθεί το εισόδημά 
τους και γενικότερα να αντισταθμιστεί το μειονέκτημα που αποτελεί ο απόκεντρος και 
νησιωτικός χαρακτήρας των νησιών αυτών.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την αριθ. 
295610/ΑΑ 687/24.05.07 ΚΥΑ.

9.11.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  οι  μελισσοκομικοί  συνεταιρισμοί  που 
δραστηριοποιούνται  στα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  να 
υλοποιήσουν ετήσια προγράμματα πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας.

Προκειμένου οι ανωτέρω δικαιούχοι να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση, οφείλουν 
τα μέλη τους να είναι μόνιμοι κάτοικοι στα μικρά νησιά του Αιγαίου, τα μελισσοσμήνη 
τους  να  είναι  μονίμως  εγκατεστημένα  σε  αυτά  και  να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση 
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ενίσχυσης  -  δήλωση  εκμετάλλευσης  στα  πλαίσια  της  ενιαίας  αίτησης,  στην  οποία 
δηλώνεται / καταχωρείται από τον παραγωγό και ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός στον 
οποίο ανήκει και ο οποίος θα αιτηθεί την ενίσχυση.

9.12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 

Χορηγείται ενίσχυση ανά χιλιόγραμμο  παραγόμενου  και  παραδιδόμενου  γάλακτος  σε 
τοπικές  μεταποιητικές  μονάδες  των  μικρών  νησιών  Αιγαίου,  για  την  παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών.

Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους,  θεσπίζονται με τις υπ΄ 
αριθ. 328609/30.09.2009 και 242466/11.02.2010 ΚΥΑ  .

9.12.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι  παραγωγοί αγελαδινού ή /και πρόβειου ή/και αίγειου 
γάλακτος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου και παραδίδουν 
γάλα στις τοπικές μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών για 
παραδόσεις γάλακτος από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

Προκειμένου οι ανωτέρω δικαιούχοι να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση, οφείλουν 
να  είναι  μόνιμοι  κάτοικοι  στα  μικρά νησιά του Αιγαίου και  να  υποβάλλουν  σχετική 
αίτηση ενίσχυσης - δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης.

9.13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ   

Χορηγείται  στρεμματική  ενίσχυση για τη διατήρηση της  καλλιέργειας  κριθαριού  στη 
Λήμνο.
Τα αναγκαία  συμπληρωματικά μέτρα για την  εφαρμογή του εν  λόγω ειδικού μέτρου 
στήριξης και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με την ΚΥΑ 
283601/18-03-08.

9.13.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Δικαιούχοι  της  ενίσχυσης  είναι  οι  γεωργοί  που  καλλιεργούν  κριθάρι  στο  νησί  της 
Λήμνου  και  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση  ενίσχυσης  -  δήλωση  εκμετάλλευσης  στα 
πλαίσια της ενιαίας αίτησης.
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10 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  

Ο  Γεωργός  που λαμβάνει  άμεσες  ενισχύσεις  ή  /και  είναι  δικαιούχος  των  μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης (που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 παρ. α) i-v και β) i, iv και v 
του  καν.  (ΕΚ)  1698/05),  οφείλει  να  εφαρμόζει  τις  κανονιστικές  απαιτήσεις  της 
Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς:
– περιβάλλον,
– αναγνώριση και καταγραφή των ζώων,
– δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών,
– κοινοποίηση των ασθενειών,
– συνθήκες διαβίωσης των ζώων,
καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης.
Οι υποχρεώσεις  των γεωργών σε σχέση με τις παραπάνω απαιτήσεις, περιγράφονται 
αναλυτικά στην υπ΄αριθ.  262385/21.04.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 509/Β/23.04.10),  καθώς και 
στην κατ’ έτος εκδιδόμενη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πολλαπλή συμμόρφωση.
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11 ΕΛΕΓΧΟΙ  

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι  διοικητικοί  και  οι  επιτόπιοι  έλεγχοι  που  προβλέπονται  στην  παρούσα 
εγκύκλιο,  πραγματοποιούνται  με  τρόπο  που  εξασφαλίζεται  η  εξακρίβωση  της 
τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων 
και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι καθολικοί και διενεργούνται στο σύνολό τους από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται, επίσης στο σύνολό τους, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

4. Κατ’ εξαίρεση από το προηγούμενο στοιχείο 3:
i. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  παράγραφος  1  της  ΚΥΑ  283601/18.03.08,  οι 

διοικητικοί έλεγχοι των ειδικών μέτρων στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων στις ζώνες παραδοσιακής 
παράγωγης και για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας, διενεργούνται από 
τις  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των  οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων και σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι 
δυνατόν να πραγματοποιούνται και από ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ii. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  της  υπ΄  αριθ.  49496/4.09.09  ΚΥΑ,  οι  αρμόδιες 
Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των  οικείων 
Περιφερειακών  Ενοτήτων,  ελέγχουν  την  αρτιότητα  και  πληρότητα  των 
απαιτούμενων παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση του ειδικού μέτρου για 
την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  βάμβακος  και  αποστέλλουν  καταστάσεις  με  τα 
ονόματα των δικαιούχων της ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί επί πλέον δευτεροβάθμιους διοικητικούς και επιτόπιους 
ελέγχους  και  ελέγχους  εποπτείας  με  σκοπό  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των 
πραγματοποιούμενων πρωτοβάθμιων ελέγχων και τη λήψη ενδεχόμενων μέτρων 
βελτίωσής τους, με βάση τα αποτελέσματά τους.

6. Οι έλεγχοι των μέτρων ειδικής στήριξης για την αναβάθμιση της ποιότητας της 
γεωργικής  παράγωγης,  τη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  τη  μη 
εγκατάλειψη της γης, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 29 
και  46 του κανονισμού  (ΕΚ) 1122/2009,  καθώς  και  τις  διατάξεις  της  εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν στην ειδική στήριξη.

7. Το διάστημα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων ορίζεται από 18.06 μέχρι 12.10.12. 
Ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι χειμερινές καλλιέργειες (σκληρός σίτος) και 
μετά οι εαρινές και οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.

8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταχωρούνται  σταδιακά στην Κεντρική Βάση 
Δεδομένων, αποκλειστικά από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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11.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι  διοικητικοί  έλεγχοι  διακρίνονται  σε  ελέγχους  επαλήθευσης  των  όρων 
επιλεξιμότητας, σε ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και αποτελούν ένα σημαντικό 
τμήμα  των  διεξαγόμενων  ελέγχων  στα  πλαίσια  του  ολοκληρωμένου  συστήματος,  γι’ 
αυτό και θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή κατά την διενέργειά τους.

1. Οι  διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας  αφορούν οπτικούς 
ελέγχους  σε  επίπεδο  αίτησης  και  κεντρικούς  μηχανογραφικούς  ελέγχους  σε  επίπεδο 
Νομού και επικράτειας και στοχεύουν στον εντοπισμό των όποιων παρατυπιών σε σχέση 
με τα δηλούμενα στοιχεία των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τους 
γεωργούς .

Ιδιαιτέρως  επιδιώκεται  ο  αυτόματος  εντοπισμός  παρατυπιών  με  τη  χρήση 
μηχανογραφικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων ελέγχων.   

Στις περιπτώσεις λαθών που μπορούν να γίνουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις καλείται ο 
παραγωγός, προκειμένου να δώσει τις σχετικές πληροφορίες.

Γενικά  οι  διορθώσεις  και  συμπληρώσεις  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται  όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 στοιχείο 6  της παρούσας εγκυκλίου.

2.  Οι διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης διεξάγονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κατ’ έτος εκδιδόμενη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

11.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. Ο  έλεγχος  πληρότητας  φακέλου  αποτελεί  το  πρώτο  στάδιο  ελέγχου  των  ενιαίων 
αιτήσεων και πραγματοποιείται στο σύνολο (100%) των υποβληθεισών αιτήσεων, κατά 
τη  διαδικασία  υποβολής  της  ενιαίας  αίτησης,  δεδομένου  ότι  έχει  προηγηθεί  η 
ηλεκτρονική σάρωση (scanning) των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλέπε παράγραφο 
3.2)

2. Οι  φυσικοί  φάκελοι,   διατηρούνται  από  τους  αρμόδιους  φορείς  ψηφιοποίησης, 
καταχώρησης και  συμπλήρωσης των ενιαίων αιτήσεων και διατίθενται  στις Αρμόδιες 
Περιφερειακές  Διευθύνσεις  του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους σκοπούς που εκείνοι  αποτελούν 
αντικείμενο ελέγχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση διαπίστωσης ευρημάτων, συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο 
αναλυτικού διοικητικού ελέγχου, τα στοιχεία του οποίου καταχωρούνται στην Κεντρική 
Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ελεγκτές. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις καταγγελιών, και όπου αυτό απαιτείται, τότε και μόνο τότε, 
για  τη  διεξαγωγή  του  διοικητικού  ελέγχου  να  ζητούνται  για  τα  ενοικιαζόμενα 
αγροτεμάχια τα παραστατικά ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του τεμαχίου.
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11.1.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

I. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εισαγωγής  των  σχετικών  στοιχείων 
αιτήσεων, διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων του συνόλου των γεωργών της χώρας στην 
ΚΒΔ,  πραγματοποιείται  κεντρικός  διοικητικός  μηχανογραφικός  έλεγχος  αυτών  και 
παράγονται αρχεία  «λαθών»,  βάσει  των  οποίων  πραγματοποιούνται  τυχόν  νέες 
διορθώσεις με τη διαδικασία των διοικητικών πράξεων.

II. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν άτυπα να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες που αφορούν :
1. Τα  προσωπικά  στοιχεία  του  γεωργού  (π.χ.  έλεγχος  ΑΦΜ,  λογαριασμού 
τραπέζης, πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ.).

2. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο και την ύπαρξη των αγροτεμαχίων (σύγκριση με 
βάση αρχείο ενοτήτων (c-ilots), διπλά αγροτεμάχια, υπέρβαση έκτασης κ.λπ.), καθώς 
και  τα  ζώα,  μέσω  της  μηχανογραφημένης  βάσης  δεδομένων  για  τα  βοοειδή  - 
αιγοπρόβατα,  ώστε  να  επαληθεύεται  η  επιλεξιμότητα  για  την  ενίσχυση  και  να 
αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση της ίδιας ενίσχυσης για το ίδιο 
ημερολογιακό έτος.

3. Διατάξεις  κανονισμών (π.χ. εκτάσεις  μικρότερες  των 0.3 εκταρίων,  ανά τύπο 
καλλιέργειας,  για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  αίτηση  ενίσχυσης  στα  πλαίσια  του 
μέτρου ειδικής στήριξης για το σκληρό σίτο, ποινές από προηγούμενες εμπορικές 
περιόδους, κ.λπ.).

III. Τα  σημαντικότερα  σημεία  των  διοικητικών  μηχανογραφικών  ελέγχων  αφορούν 
κυρίως ελέγχους:

1. στα  δηλωθέντα  δικαιώματα  ενιαίας  αποδεσμευμένης  ενίσχυσης  και  στα 
αντίστοιχα  δηλωθέντα  αγροτεμάχια,  ώστε  να  αποφεύγεται  η  αδικαιολόγητη 
πολλαπλή  χορήγηση  της  ίδιας  ενίσχυσης  (χορήγηση  της  ίδιας  ενίσχυσης  σε 
περισσότερα του ενός αγροτεμάχια) για το ίδιο ημερολογιακό έτος ή την ίδια περίοδο 
εμπορίας και να προλαμβάνεται η αδικαιολόγητη σώρευση ενισχύσεων (χορήγηση 
διαφορετικών  μη  συμβατών  ενισχύσεων  στο  ίδιο  αγροτεμάχιο)  που  χορηγούνται 
βάσει  των  καθεστώτων  στρεμματικής  ενίσχυσης  που  απαριθμούνται  στα 
παραρτήματα Ι (καθεστώτα και μέτρα της παραγράφου 2.1 στοιχεία Α, Β, Γ και Δ 
της  παρούσας  εγκυκλίου)  και  VI (συμβατά  καθεστώτα  του  παραρτήματος  8  της 
παρούσας) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

2. στα αιτηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης σε διασταύρωση με την Κεντρική βάση 
δικαιωμάτων, ώστε να επαληθεύεται η ύπαρξη, η ορθότητά τους και η επιλεξιμότητα 
για ενίσχυση.

3. μεταξύ  των  αγροτεμαχίων  που  δηλώθηκαν  στην  ενιαία  αίτηση  και  των 
αγροτεμαχίων αναφοράς που περιέχονται στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
(LPIS),  ώστε  να  επαληθεύεται  η  επιλεξιμότητα  για  ενίσχυση  των  εκτάσεων 
καθαυτών.
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4. μεταξύ των δικαιωμάτων ενίσχυσης και της προσδιορισθείσας έκτασης, ώστε να 
επαληθεύεται ότι τα δικαιώματα συνοδεύονται από ίσο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, 
(όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1.3 στοιχείο 2 της παρούσας).

5. μέσω  της  μηχανογραφημένης  κτηνιατρικής  βάσης  δεδομένων,  ώστε  να 
επαληθεύεται  η  επιλεξιμότητα  των  δηλωθέντων  για  την  ενίσχυση  βοοειδών  - 
αιγοπροβάτων (για την επιλεξιμότητα δηλωθέντων βοσκότοπων για ενεργοποίηση 
εκτατικών  δικαιωμάτων  είτε  για  την  ενεργοποίηση  ειδικών  δικαιωμάτων)  και  να 
αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση της ίδιας ενίσχυσης για το ίδιο 
ημερολογιακό έτος 

6. μεταξύ  των  αγροτεμαχίων  όπως  δηλώνονται  στην  ενιαία  αίτηση  και  των 
αγροτεμαχίων  που  επιτρέπονται  για  παραγωγή  βαμβακιού,  (σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 6.2 της παρούσας), ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα τους για τη 
χορήγηση της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος.

7. μεταξύ  της  δήλωσης  του  γεωργού  στην  ενιαία  αίτηση  ότι  είναι  μέλος 
εγκεκριμένης  διεπαγγελματικής  οργάνωσης  βάμβακος  και  των  πληροφοριών  που 
διαβιβάζονται από τη σχετική εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση, προκειμένου 
να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα για αύξηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

8. υποβολής διπλής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τον ίδιο παραγωγό.  

9. διασταύρωσης με τη βάση δεδομένων του χαρτογραφικού υποβάθρου, διπλής 
δήλωσης αγροτεμαχίου, υπέρβασης ενοτήτων κ.λπ.

10. επιβολής ποινών εξ  αιτίας  υπερβάσεων στις  εκτάσεις  προηγούμενων  χρόνων 
μεγαλύτερων από 50%.

11. στον ΑΦΜ (διασταύρωση με αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών).

12. στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (διασταύρωση με αρχείο τράπεζας).

13. πρόωρης συνταξιοδότησης (διασταύρωση με αρχείο της τράπεζας).

IV. Εφόσον  από  το  διοικητικό  έλεγχο  διαπιστωθούν  προβλήματα  που  αφορούν 
αγροτεμάχια  που  εντάσσονται  σε  άλλα καθεστώτα  (π.χ.  μέτρα αγροτικής  ανάπτυξης, 
κ.λπ.)  ενημερώνονται  σχετικά  οι  αρμόδιες υπηρεσίες,  ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι 
επιπλέον έλεγχοι και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

V. Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  υποψία  παρατυπίας  ή  υπάρχουν  ενδείξεις  για 
παρατυπίες  που προκύπτουν  από τους  διασταυρούμενους  ελέγχους  ή η υπηρεσία δεν 
πεισθεί  από  τις  εξηγήσεις  του  αιτούντα  για  τα  προβλήματα  που  προέκυψαν,  δίνεται 
συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εάν χρειάζεται, με 
επιτόπιο έλεγχο. 
Όταν για  ένα  αγροτεμάχιο  αναφοράς  (τοπογραφική  ενότητα)  υποβάλλεται  αίτηση 
ενίσχυσης  από  δύο  ή  περισσότερους  γεωργούς  στο  πλαίσιο  του  ίδιου  καθεστώτος 
ενίσχυσης και η συνολική δηλούμενη έκταση υπερβαίνει τη γεωργική έκταση με διαφορά 
που εμπίπτει στην ανοχή μετρήσεων (που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.6 
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στοιχείο Α σημείο ΙΙ α.α.12 της παρούσας), μπορεί να εφαρμοστεί αναλογική μείωση των 
σχετικών εκτάσεων.
Στην  περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προσφύγουν κατά της 
απόφασης  μείωσης  με  το  αιτιολογικό  ότι  ένας  ή  περισσότεροι  εκ  των  άλλων 
ενδιαφερόμενων  γεωργών  προέβησαν  σε  δήλωση  μεγαλύτερης  έκτασης  από  την 
πραγματική, πέραν της σχετικής ανοχής, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος τους.

VI. Αν μετά τη διεξαγωγή των διοικητικών ελέγχων διαπιστωθεί ότι ένα αγροτεμάχιο 
δεν πληροί τους κοινοτικούς κανονισμούς θεωρείται ως μη επιλέξιμο για ενίσχυση.

11.2 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ     ΕΛΕΓΧΟΙ   (  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ  )  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται - όπως και οι διοικητικοί – σε ελέγχους επαλήθευσης 
των όρων επιλεξιμότητας και σε ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και διεξάγονται 
σε αντιπροσωπευτικό, κατά περίπτωση, δείγμα επί του συνόλου των αιτήσεων, από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στις  παραγράφους  11.2.4  και  11.2.5  της 
παρούσας εγκυκλίου.

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους:
1. όσον αφορά στην επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, διαπιστώνεται:
– η χρήση (καλλιέργεια),
– η επιφάνεια (έκταση),
– η επιλεξιμότητα των εκτάσεων και των καλλιεργειών που δηλώνονται για να τύχουν 

ενίσχυσης,
– η επιλεξιμότητα των ζώων που δηλώνονται για τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει ζωικού 

κεφαλαίου και
– ο  προσδιορισμός  των  εκμεταλλεύσεων  επί  του  νέου  χαρτογραφικού  υπόβαθρου 

(Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών).
Οι εκτάσεις  που δεν επιδοτούνται  στα πλαίσια των καθεστώτων της παραγράφου  2.1 
στοιχείο Α, ούτε στα πλαίσια των μέτρων της παραγράφου 2.1 στοιχεία Β, Γ και Δ της 
παρούσας εγκυκλίου, ελέγχονται, εφόσον ο ελεγκτής το θεωρεί απαραίτητο.
Κατευθυντήριες οδηγίες για τους επιτόπιους ελέγχους και τις μετρήσεις εκτάσεων, στα 
πλαίσια  επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβάνονται  στις  αναλυτικές 
οδηγίες που δίδονται για τη συμπλήρωση των εντύπων επιτόπιων ελέγχων.

2. Όσον αφορά, στην πολλαπλή συμμόρφωση, ελέγχεται η συμμόρφωση των γεωργών 
προς  τις  κανονιστικές  απαιτήσεις  και  τα  πρότυπα  της  Καλής  Γεωργικής  και 
Περιβαλλοντικής  Κατάστασης,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  κατ’  έτος 
εκδιδόμενη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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11.2.1 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. Εάν ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή ενός επιτόπιου   
ελέγχου, οι σχετικές αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται και δε χορηγείται καμιά ενίσχυση 
στον εν λόγω γεωργό.

2. Παρεμπόδιση  διεξαγωγής  επιτόπιου  ελέγχου  συνιστά  ιδίως:  η  αδικαιολόγητη  μη 
προσέλευση του γεωργού στον έλεγχο μετά από προειδοποίηση, η παρεμπόδιση ή μη 
διευκόλυνση  των  ελεγκτών  ως  προς  τη  μετάβαση  και  τη  διενέργεια  ελέγχου  - 
επιθεώρησης  στο  σύνολο  των  δηλωθέντων  αγροτεμαχίων,  των  σταυλικών 
εγκαταστάσεων  και/  ή  των  βοηθητικών  χώρων  της  εκμετάλλευσής  του,  η  άρνηση 
ελέγχου  οποιουδήποτε  στοιχείου  της  εκμετάλλευσής  του,  η  μη  συγκέντρωση  ή 
συγκράτηση των ζώων, η απειλή ή /και χρήση βίας κατά των ελεγκτών, η μη επίδειξη 
μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης κ.λπ.

3. Σε  περίπτωση  που  ο  γεωργός,  με  την  αίτησή  του  ζητά  την  ενεργοποίηση 
κατεχόμενων δικαιωμάτων ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης, η απόρριψη αυτής κατά 
τα παραπάνω, έχει ως συνέπεια τη μη χρήση αυτών και τη μεταφορά τους στο εθνικό 
απόθεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5 της παρούσας.

11.2.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Α.  ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Ο  συνολικός  αριθμός  των  επιτόπιων  ελέγχων  που  διεξάγονται  ετησίως  στα 
πλαίσια επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, καλύπτει τουλάχιστον το 5% του 
συνόλου  των  γεωργών  που  υποβάλλουν  αίτηση  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης. Μέρος του παραπάνω ποσοστού δύναται να πραγματοποιηθεί 
μέσω ελέγχων με τηλεπισκόπηση, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
επιτόπιων ελέγχων.

Για το 2012 το δείγμα επιλεξιμότητας για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων  αποτελεί το 
1% του  συνόλου  των  αιτήσεων  προκειμένου  να  καλυφθεί  το  δείγμα  της  πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Το υπόλοιπο 4% των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της 
Τηλεπισκόπησης

Ειδικότερα για το καθεστώς της παραγράφου Α σημείο 2 και της παραγράφου Β, σε 
περίπτωση που δεν καλύπτονται τα επιμέρους ποσοστά επιτόπιων ελέγχων, όπως αυτά 
προβλέπονται  στις  σχετικές  εθνικές  διατάξεις,  από  το  δείγμα  της  ενιαίας  αίτησης,  ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ  προβαίνει  σε  εξαγωγή  συμπληρωματικού  δείγματος  μέσω  ανάλυσης 
κινδύνου.

2. Ο συνολικός  αριθμός  των επιτόπιων ελέγχων  που διεξάγονται  ετησίως,  (όσον 
αφορά στα καθεστώτα ενίσχυσης του τίτλου  IV Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του 
Συμβουλίου και στα μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του ιδίου Κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009  και του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής), καλύπτει 
τουλάχιστον το 5% των αιτήσεων που υποβάλλονται. Ειδικότερα για την ειδική 
στήριξη του βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων 
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ελέγχων  που  διεξάγονται  ετησίως  καλύπτει  τουλάχιστον  το  10% και  για  την 
καταβολή ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων 
ελέγχων που διεξάγονται ετησίως καλύπτει τουλάχιστον το 7%.

3. Ο συνολικός  αριθμός  των  επιτόπιων  ελέγχων  που  διεξάγονται  ετησίως,  όσον 
αφορά  τις  αιτήσεις  ενίσχυσης  στα  πλαίσια  του  κοινοτικού  προγράμματος 
στήριξης  για  τα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου,  καλύπτει  τουλάχιστον  το  5% των 
αιτήσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια κάθε ειδικού μέτρου στήριξης τοπικού 
γεωργικού  προϊόντος,  καθώς  και  των  εκτάσεων  για  τις  οποίες  χορηγείται 
ενίσχυση,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  13  παράγραφος  3,  της  υπ΄  αριθ. 
283601/18.03.08 ΚΥΑ.

4. Εάν  οι  επιτόπιοι  έλεγχοι  αποκαλύψουν  σημαντικές  παρατυπίες,  στο  πλαίσιο 
συγκεκριμένου  καθεστώτος  ενίσχυσης  ή  σε  ένα  Νομό  ή  τμήμα  Νομού,  ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ αυξάνει  καταλλήλως  τον  αριθμό  των  επιτόπιων  ελέγχων  κατά τη 
διάρκεια του έτους και αυξάνει καταλλήλως το ποσοστό των γεωργών που θα 
υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στo εν ισχύει έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Β.  ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καλύπτει  τουλάχιστον το 
1% των αιτούντων άμεσες ενισχύσεις ή /και ενισχύσεις των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης 
(που  περιλαμβάνονται  στο  άρθρο  36  παρ.  α)  i-v και  β)  ι,  iv και  v του  καν.  (ΕΚ) 
1698/05).
Ειδικά  για  τη  σήμανση  και  καταγραφή  ζωικού  κεφαλαίου,  ελέγχεται  το  10%  των 
βοοτροφικών  και  το  3%  των  αιγοπροβατοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  από  τις 
κτηνιατρικές  υπηρεσίες  των  Περιφερειών.  Τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  αυτών 
καταχωρούνται  στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και διαβιβάζονται συγκεντρωτικά 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΑΑΤ για την επιβολή 
κυρώσεων.

11.2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Α.  ΕΠΙΛΟΓΗ     ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

1. Για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, επιλέγεται τυχαία το 
25 % του ελάχιστου αριθμού των γεωργών που πρέπει να υποβάλλονται σε επιτόπιους 
ελέγχους,  όπως προβλέπεται  στην προηγούμενη παράγραφο (10.2.2)  και  το υπόλοιπο 
75% επιλέγεται βάσει ανάλυσης κινδύνων.

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων όλων των καθεστώτων και μέτρων της παραγράφου 2.1 της 
παρούσας, εξάγεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. Ο  ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί  αρχείο  με  τους  λόγους  για  την  επιλογή  κάθε  γεωργού  για 
επιτόπιο  έλεγχο.  Οι  επιθεωρητές  που  πραγματοποιούν  τον  επιτόπιο  έλεγχο 
ενημερώνονται σχετικά πριν από την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.
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3. Κατά περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική επιλογή του δείγματος ελέγχου 
πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου υποβολής αιτήσεων με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες.  Το  προσωρινό δείγμα συμπληρώνεται  όταν θα είναι  διαθέσιμες  όλες οι 
σχετικές αιτήσεις. 

4. Εφόσον  έχουν  διαπιστωθεί  κάποιες  ιδιαιτερότητες  (π.χ.  καταγγελίες,  παρατυπίες, 
ιδιαίτερες  περιπτώσεις  καλλιεργειών όπως μεγάλη πρωιμότητα κ.λπ.)  που επιβάλλουν 
την  διεξαγωγή  επιτόπιων  ελέγχων,  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ  προβαίνει  σε επιπλέον  επιτόπιους 
ελέγχους ανεξάρτητα αν οι εν λόγω περιπτώσεις περιέχονται ή όχι στο μηχανογραφικό 
δείγμα. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πέραν των ελέγχων του δείγματος.
Επίσης υποχρεωτικά ελέγχονται επιτόπια και οι αιτήσεις των γεωργών που το 2011 είχαν 
παρεμπόδιση διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου (βλέπε § 11.2.1 της παρούσας).
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  αυτές  που  γίνονται «ειδικοί»  επιτόπιοι  έλεγχοι  σε 
εκμεταλλεύσεις  γεωργών,  πρέπει  να  συντάσσεται  λεπτομερές  πρακτικό  στο  οποίο 
αναφέρονται:
 η ημερομηνία που έγινε η επιλογή
 ο τρόπος επιλογής των φακέλων
 οι λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων φακέλων (αναφορά 

κατά φάκελο)
 τα ονόματα και η διοικητική θέση των υπαλλήλων που έκαναν την επιλογή και
 οποιαδήποτε άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που η υπηρεσία έχει στη διάθεσή της 

και κρίνει ότι είναι σημαντικά.
Το  πρακτικό  πρέπει,  απαραιτήτως,  να  είναι  υπογεγραμμένο  από  τους  παραπάνω 
υπαλλήλους.  Οι γεωργοί που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρακτικό,  καταχωρούνται 
στη  συνέχεια  στην  Κεντρική  Βάση  Δεδομένων  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  προκειμένου  να 
δημιουργηθούν  τα  έντυπα  ειδικού  επιτόπιου  και  διοικητικού  ελέγχου  αυτών  για  τη 
διεξαγωγή και καταχώρηση των σχετικών ελέγχων.

Β.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται μετά τον εντοπισμό περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής με 
άλλον  τρόπο,  οι  εκμεταλλεύσεις  που  πρόκειται  να  ελεγχθούν  (σύμφωνα  με  την 
παράγραφο  11.2.2  στοιχείο  Β),  επιλέγονται  κατά  25%  με  τυχαίο  τρόπο  για  την 
εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και κατά το υπόλοιπο 75% με βάση ανάλυση 
κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά περίπτωση, ή με 
βάση ανάλυση κινδύνου κατάλληλη για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα.
Οι γεωργοί που θα ελεγχθούν στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης επισημαίνονται 
με ειδική σήμανση επί των καταστάσεων του δείγματος επιλεξιμότητας.

11.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  

1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται, κατά το δυνατό, στο χρονικό διάστημα που οι 
καλλιέργειες βρίσκονται στον αγρό, όχι αργότερα από τις 12 Οκτωβρίου 2012.
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Οι  επιτόπιοι  έλεγχοι,  ολοκληρώνονται  σε  κάθε  περίπτωση,  πριν  από  την  έναρξη 
καταβολής των ενισχύσεων.

2. Εφόσον  οι  επιτόπιοι  έλεγχοι  επεκτείνονται  και  μετά  τη  συγκομιδή  πρέπει  να 
ενημερώνονται  οι  γεωργοί  να  μην  καταστρέφουν  τα  υπολείμματα  των  ετήσιων 
καλλιεργειών και να αφήνουν "μάρτυρες" μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ώστε να 
είναι ευκολότερη η διαπίστωση της χρήσης των αγροτεμαχίων.

3. Στις  περιπτώσεις  που  η  εκμετάλλευση  επεκτείνεται  στην  περιοχή  ευθύνης  δύο  ή 
περισσότερων  Περιφερειακών  Διευθύνσεων η  αρμόδια  Υπηρεσία  (στην  οποία  έχει 
υποβληθεί  η  αίτηση)  ζητάει  εγγράφως  από  τις  συναρμόδιες  Υπηρεσίες  των  άλλων 
περιοχών,  τη  διεξαγωγή  επιτόπιων  ελέγχων  ή  την  παροχή  πληροφοριών,  όπως  αυτή 
θεωρεί απαραίτητο.
Στην  περίπτωση  που  μία  εκμετάλλευση  επιλεγεί  στο  δείγμα  του  επιτόπιου  ελέγχου, 
υποχρεωτικά  ελέγχεται  και  από  τις  συναρμόδιες  Υπηρεσίες  μετά  από  πρόταση  της 
επισπεύδουσας Υπηρεσίας.
Οι αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζουν τις ανωτέρω περιπτώσεις 
κατά  προτεραιότητα  και  παρέχουν  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  προς  την  αρμόδια 
Διεύθυνση το συντομότερο δυνατόν και  πάντως όχι αργότερα από ένα μήνα από την 
αποστολή των σχετικών εγγράφων.

4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης διεξάγονται ταυτόχρονα με τους 
ελέγχους επιλεξιμότητας ή όταν απαιτείται σε διαφορετικό χρόνο.
Επίσης,  εάν  είναι  δυνατόν,  ταυτόχρονα  με  τους  προηγούμενους  ελέγχους 
πραγματοποιούνται  και  οι  λοιποί  έλεγχοι  που  προβλέπονται  από  τους  κοινοτικούς 
κανόνες.

11.2.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

1. Οι  επιτόπιοι  έλεγχοι  καλύπτουν  όλα  τα  αγροτεμάχια για  τα  οποία  ζητείται 
ενίσχυση,  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης  καθώς  και  στα  λοιπά 
καθεστώτα που περιλαμβάνονται στην ενιαία αίτηση.                                             

Εντούτοις  ο  πραγματικός  προσδιορισμός  των  εκτάσεων  στο  πλαίσιο  ενός  επιτόπιου 
ελέγχου μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που να αντιστοιχεί στο 50% τουλάχιστον των 
αγροτεμαχίων,  για  τα  οποία  έχει  υποβληθεί  αίτηση  στα  πλαίσια  των  καθεστώτων 
ενίσχυσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 στοιχεία Α και Β της παρούσας, υπό 
τον όρο ότι το δείγμα εξασφαλίζει  αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό επίπεδο ελέγχου, 
τόσο όσον αφορά στην ελεγχόμενη έκταση, όσο και τη ζητούμενη ενίσχυση. Εάν κατά 
τον έλεγχο αυτού του δείγματος διαπιστωθούν ανωμαλίες, ο έλεγχος επεκτείνεται στο 
σύνολο των αγροτεμαχίων της αίτησης.

Στην  περίπτωση  αυτή  ο  έλεγχος  πρέπει  να  αρχίζει  από  τα  αγροτεμάχια  με  την 
μεγαλύτερη  επικινδυνότητα  (μεγάλα  αγροτεμάχια,  καλλιέργειες  με  αυξημένα  ποσά 
επιδότησης,  αγροτεμάχια  με  βαμβάκι,  σκληρό σιτάρι,  αγροτεμάχια  που  ενεργοποιούν 
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δικαιώματα κ.λπ.).  Το δε ποσοστό ελέγχου πρέπει να καλύπτει όλες τις αιτούμενες 
προς ενίσχυση ομάδες καλλιέργειας.

2. Τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  τις  τεχνικές  της  τηλεπισκόπησης 
σύμφωνα  με  την  παράγραφο 11.3  της  παρούσας  και  των παγκόσμιων  δορυφορικών 
συστημάτων πλοήγησης, όταν αυτό είναι δυνατό.

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κατ’ έτος εκδιδόμενη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

11.2.6 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εξάγει το δείγμα ελέγχου επιλεξιμότητας, στο 
οποίο με ειδική σήμανση είναι μαρκαρισμένοι οι γεωργοί που θα ελεγχθούν και στα 
πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης (βλέπε § 11.2.3 στοιχείο Β), και κοινοποιεί, μέσω 
του ΟΠΣ,  τους  σχετικούς  καταλόγους  μαζί  με  τα έντυπα διοικητικού  και  επιτόπιου 
ελέγχου - με προεκτυπωμένα τα δηλωθέντα στοιχεία της εκμετάλλευσης κάθε γεωργού 
- στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. 
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα νομαρχιακά γραφεία, αφού παραλάβουν το δείγμα 
και τα προεκτυπωμένα έντυπα ελέγχου, ορίζουν διμελείς επιτροπές ελεγκτών, που θα 
προβούν στους επιτόπιους ελέγχους των εκμεταλλεύσεων. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει 
ένας γεωπόνος (ΠΕ) ή ένας Τεχνολόγος Γεωπονίας (ΤΕ) και ένας τοπογράφος. Στην 
περίπτωση  που  δεν  επαρκούν  οι  τοπογράφοι  είναι  δυνατόν  το  δεύτερο  μέλος  των 
επιτροπών  να  καλύπτεται  από  άλλο  γεωπόνο  ή  άλλο  υπάλληλο  της  Διεύθυνσης, 
οποιασδήποτε  κατηγορίας  και  ειδικότητας,  με  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ελέγχων.  Σε 
περίπτωση ελέγχου, εξ άλλου, κτηνοτροφικής ή μικτής εκμετάλλευσης, στην επιτροπή 
ελέγχου θα πρέπει να συμμετέχει, εφόσον είναι εφικτό, κτηνίατρος.
Ειδικώς για τους ελέγχους  της πολλαπλής συμμόρφωσης οι  επιτροπές  συγκροτούνται 
από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς προς τις ελεγχόμενες απαιτήσεις.
Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται,  υπό τον όρο ότι δεν 
τίθεται  σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.  Η ανακοίνωση περιορίζεται  αυστηρά στο 
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές μέρες.
Ωστόσο,  για  τους  επιτόπιους  ελέγχους  που  αφορούν  αιτήσεις  ενίσχυσης  για  ζώα,  η 
ανακοίνωση που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με 
εξαίρεση  τις  δεόντως  αιτιολογημένες  περιπτώσεις.  Επιπλέον,  σε περίπτωση κατά την 
οποία, βάσει των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα για την πολλαπλή συμμόρφωση, απαιτείται αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος, οι εν 
λόγω  κανόνες  εφαρμόζονται  και  στην  περίπτωση  επιτόπιων  ελέγχων  που  αφορούν 
πολλαπλή συμμόρφωση.
Κατά  την  επίσκεψή  της  στην  εκμετάλλευση,  η  αρμόδια  επιτροπή  ελέγχει  όλες  τις 
υποχρεώσεις  του παραγωγού που είναι  δυνατόν να ελεγχθούν,  στο πλαίσιο  τόσο της 
επιλεξιμότητας, όσο και της πολλαπλής συμμόρφωσης.
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Κατά την  έναρξη  του  ελέγχου  στην  εκμετάλλευση,  η  επιτροπή ενημερώνει  τον  κάτοχο 
σχετικά  με  τον  τρόπο διεξαγωγής  του ελέγχου  ώστε  αυτός  να  είναι  σε θέση να  τον 
παρακολουθήσει  και  να  διαπιστώσει  ότι  διενεργείται  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες 
κανόνες.

Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

I. Κατ’ αρχήν γίνεται  εντοπισμός του αγροτεμαχίου  στο περιβάλλον του  GIS στην 
οθόνη Η/Υ.  Ο γεωργός  υποχρεούται  να  υποδείξει  τα αγροτεμάχια  του καθώς  και  τα 
ακριβή όρια αυτών. Όταν το αγροτεμάχιο εντοπίζεται στο πεδίο, στην ίδια θέση με τη 
δηλούμενη - σύμφωνα με τις συντεταγμένες που ελήφθησαν και βάσει της γενικότερης 
τοπογραφίας της περιοχής - και ο ελεγκτής συμφωνεί με τα όρια και την έκταση, όπως 
αυτά έχουν υποδειχθεί και ψηφιοποιηθεί στο  LPIS κατά την υποβολή της αίτησης, δεν 
πραγματοποιεί  μέτρηση,  ούτε  σχεδιάζει  σκαρίφημα,  αλλά  λαμβάνει  με  το  GPS τις 
συντεταγμένες  (Χ,Υ)  ενός  σημείου  εντός  του  αγροτεμαχίου  και  τις  καταγράφει  στο 
αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Όταν το αγροτεμάχιο εντοπίζεται σε διαφορετική θέση 
από  τη  δηλούμενη  και  ο  ελεγκτής  αμφιβάλει,  εν  γένει,  για  την  ορθότητα  της 
ψηφιοποίησης,  τότε  προχωρεί  σε  εκ  νέου  μέτρηση,  σχεδιάζει  σκαρίφημα  και 
συμπληρώνει στο πρακτικό όλα τα ζητούμενα στοιχεία του αγροτεμαχίου και τα ακριβή 
αποτελέσματά τους (βλέπε στοιχείο Γ σημείο II, της παρούσας παραγράφου 11.2.6). 

II. Για  τον  προσδιορισμό των  επιλέξιμων  εκτάσεων  και  καλλιεργειών,  λαμβάνονται 
υπόψη και ελέγχονται τα εξής:

1. Η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, υπό τον 
όρο ότι χρησιμοποιείται πλήρως, σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες. Στις άλλες 
περιπτώσεις, λαμβάνεται υπόψη η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση.
Εξαίρεση  αποτελεί  η  συμμετοχή  του  σε  προγράμματα  αγροτικής  ανάπτυξης  και 
ειδικότερα  σε  αγροπεριβαλλοντικά  προγράμματα,  στα  πλαίσια  των  οποίων  ο 
δικαιούχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  αφήσει  ακαλλιέργητο  περιθώριο 
τουλάχιστον 3%. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί ως επιλέξιμη να λαμβάνεται η 
πραγματικά  χρησιμοποιούμενη  έκταση,  η  ενεργοποίηση  των  δικαιωμάτων,  όμως 
πραγματοποιείται  με την ολική επιλέξιμη έκταση, συμπεριλαμβανομένου και του 
ακαλλιέργητου  περιθωρίου  (βλέπε  στοιχείο  Γ  σημείο  ΙΙ  α.α.  14  της  παρούσας 
παραγράφου 11.2.6).
Όσον  αφορά  τις  περιοχές  όπου  φράχτες,  τάφροι  και  τοιχία,  εντάσσονται  κατά 
παράδοση  σε  ορθές  πρακτικές  καλλιέργειας  ή  γεωργικής  εκμετάλλευσης,  η 
αντίστοιχη  επιφάνεια  την  οποία  καλύπτουν  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της 
πλήρως χρησιμοποιούμενης έκτασης, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει ένα συνολικό 
πλάτος,  που  αντιστοιχεί  στο  παραδοσιακά  αποδεκτό  πλάτος  στη  συγκεκριμένη 
περιοχή και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

2. Σε συμπλήρωση του προηγούμενου σημείου (1), οποιοδήποτε χαρακτηριστικό 
στοιχείο  αναφέρεται  στις  πράξεις  που απαριθμούνται  στο  παράρτημα  ΙΙ  του 
κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  ή  συνιστά  ενδεχομένως  μέρος  των  ορθών 
γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και στο 
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παράρτημα III του ίδιου κανονισμού, αποτελεί τμήμα της συνολικής έκτασης ενός 
αγροτεμαχίου.

3. Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  6.1.3  στοιχείο  2  της  παρούσας,  ένα 
γεωτεμάχιο  στο  οποίο  υπάρχουν  δένδρα  θεωρείται  επιλέξιμη  έκταση  για  την 
εφαρμογή των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι οι γεωργικές 
δραστηριότητες  ή,  κατά  περίπτωση,  η  προβλεπόμενη  παραγωγή  μπορούν  να 
πραγματοποιηθούν υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες των γεωτεμαχίων της ίδιας 
περιοχής στα οποία δεν υπάρχουν δένδρα.

4. Στις εκτάσεις που αφορούν μόνιμους βοσκότοπους, στη συνολική επιφάνεια 
περιλαμβάνονται οι θάμνοι και γενικότερα η έκταση που χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. 
Οι δασωμένες και κατά περίπτωση οι αναδασωτέες εκτάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν 
εκτάσεις βοσκοτόπων. Δεν νοείται, τέλος, συγκαλλιέργεια, επίσπορη καλλιέργεια ή άλλη 
δραστηριότητα σε εκτάσεις βοσκοτόπων.

5. H μετρηθείσα  έκταση  πρέπει  να  μην  περιλαμβάνει  εκτάσεις  μη  επιλέξιμες, 
όπως  αυτές  έχουν  περιγραφεί  στην  παράγραφο  4.2  στοιχείο  5  της  παρούσας.  (π.χ. 
συστάδες δέντρων, ακαλλιέργητες εκτάσεις, κτίσματα κλπ).

6. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους, εκτός από την έκταση, διαπιστώνεται και η 
δηλωθείσα φυτική κάλυψη καθώς και η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων.

7. Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων εξακριβώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Για τον σκοπό αυτό, ζητούνται, εάν χρειάζεται, συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία.

8. Οι καλλιεργημένες εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες, πρέπει να βρίσκονται 
σε περιοχές που είναι κατάλληλες για φυτά αροτραίων καλλιεργειών από κλιματολογική 
και γεωργική άποψη.

9. Για  να  είναι  επιλέξιμη  μια  δηλούμενη  έκταση  αροτραίων  καλλιεργειών  θα 
πρέπει η σπορά να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου. 

10. Μια  επιφάνεια  αροτραίων  καλλιεργειών  θεωρείται  επιλέξιμη  όταν  είναι 
πλήρως σπαρμένη, σύμφωνα με τους κανόνες που είναι αναγνωρισμένοι τοπικά και 
συντηρείται  τουλάχιστον μέχρι  την αρχή του σταδίου ανθοφορίας  υπό κανονικές 
συνθήκες ανάπτυξης ή μέχρι τις 30 Ιουνίου για ορισμένες καλλιέργειες.

11. Δεδομένου  ότι  κατά  την  πραγματοποίηση  κάθε  μέτρησης,  υπεισέρχεται  το 
καλούμενο  "σφάλμα  μέτρησης",  η  έκταση  των  αγροτεμαχίων  προσδιορίζεται  με 
κάθε  πρόσφορο  μέσο  που  αποδεδειγμένα  εξασφαλίζει  ακρίβεια  μέτρησης 
τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη από το ισχύον τεχνικό πρότυπο που έχει 
εκδοθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

12. Η  "ανοχή μέτρησης" αποτελεί  τη μέγιστη αποδεκτή διαφορά - σε απόλυτες 
τιμές  -  μεταξύ  της  δηλωθείσας  και  της  μετρηθείσας  έκτασης  του  αγροτεμαχίου 
(τόσο  της  ολικής  όσο  και  της  επιλέξιμης),  μέχρι  την  οποία  αποδεχόμαστε  ως 
προσδιορισθείσα τη δηλωθείσα έκταση αυτού, ενώ άνωθεν αυτής, τη μετρηθείσα 
έκταση αυτού.
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Η "ανοχή μέτρησης" ορίζεται ως το εμβαδόν μιας ζώνης εδάφους, εκτεινόμενης 
περιμετρικά  του  αγροτεμαχίου  (δηλαδή  μήκους  όση  η  περίμετρος  του 
αγροτεμαχίου),  με  πλάτος  εξαρτώμενο  από την ακρίβεια  της  μεθόδου  μέτρησης. 
Ειδικότερα, για μετρήσεις σε κλασικούς επιτόπιους λαμβάνεται πλάτος ζώνης 1,25 
μέτρα,  ενώ  για  μετρήσεις  μέσω  τηλεπισκόπησης  ή  ψηφιοποίησης  λαμβάνεται 
πλάτος ίσο προς 1,5 * το πραγματικό μήκος που αντιπροσωπεύει το μέγεθος pixel 
της εικόνας. Η μέγιστη ανοχή για κάθε αγροτεμάχιο δεν πρέπει να υπερβαίνει, σε 
απόλυτες τιμές, το 1,0 εκτάριο.
Τονίζεται, ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, ότι ο έλεγχος της ανοχής πραγματοποιείται 
αυτόματα από σχετικό λογισμικό, κατά συνέπεια, στο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου 
καταχωρούνται μόνο τα πραγματικά στοιχεία μέτρησης, όπως αυτά προκύπτουν 
από τη συσκευή  ή το  όργανο μέτρησης (βλέπε  στοιχείο  Γ σημείο  II α.α.  6,  της 
παρούσας παραγράφου 11.2.6).
Επισημαίνεται  ότι  ο  επιτόπιος  έλεγχος  ενός  αγροτεμαχίου  μπορεί επίσης  να 
ολοκληρωθεί  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  λαμβάνοντας  στίγμα  εντοπίζεται  το 
αγροτεμάχιο στην σωστή θέση και εφόσον συμφωνεί το σχήμα και η χρήση του, η 
ψηφιοποίηση και οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν μέσω GIS στην Κεντρική Βάση 
Δεδομένων, χωρίς να απαιτηθεί επιτόπια μέτρηση του αγροτεμαχίου.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Οι γενικές αρχές του ελέγχου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αναφέρονται στην 
ΚΥΑ 262347 (ΦΕΚ 324/24-3-10).  

Κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου ο ελεγχόμενος υποχρεούται:
• να συγκεντρώνει τα ζώα του εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος της 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και η  καταμέτρηση των ζώων της (προκειμένου αυτά 
να  θεωρηθούν  επιλέξιμα)   λαμβάνει  χώρα  υποχρεωτικά  στις  σταυλικές 
εγκαταστάσεις  που  δηλώθηκαν  στην  ΕΑΕ2012.  Στην  περίπτωση  των 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων, ο έλεγχος πραγματοποιείται  στον βασικό στάβλο ή 
στον στάβλο μετακίνησης  ανάλογα με το που βρίσκεται το κοπάδι τη χρονική στιγμή 
του ελέγχου.  

• να ακινητοποιεί τα ζώα του, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς το φύλο την ηλικία 
τους και τον κωδικό του ενωτίου τους.

• να ενημερώνει  τους ελεγκτές αν διατηρεί  στην εκμετάλλευσή του ζώα με κωδικό 
ενωτίου διαφορετικό από τον κωδικό της εκμετάλλευσης. Για να καταμετρηθούν ως 
επιλέξιμα τα εν  λόγω ζώα θα πρέπει  να  έχει  ενημερωθεί  σχετικά  το  μητρώο της 
εκμετάλλευσης και να τηρούνται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά. 

• να παραδίδει στους ελεγκτές τα μητρώα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που διαθέτει, 
μαζί με όλα τα τηρούμενα παραστατικά που τεκμηριώνουν τις μεταβολές του ζωικού 
κεφαλαίου  (ιδιωτικά  συμφωνητικά  ή  τιμολόγια  πώλησης,  άδειες  διακίνησης, 
κτηνιατρικές  βεβαιώσεις  απωλειών,  βεβαιώσεις  σφαγής  κ.α.).  Τα  σχετικά 
δικαιολογητικά  έγγραφα  φυλάσσονται  από  τον  κάτοχο  σε  ειδικό  φάκελο,  για  τις 
μεταβολές που έλαβαν χώρα τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη. Οι ελεγκτές έχουν 
τη δυνατότητα να λάβουν φωτοαντίγραφο του μητρώου της εκμετάλλευσης κατά την 
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ημέρα του επιτόπιου ελέγχου ή να ζητούν κατά την ειδοποίηση του παραγωγού για 
τον  επικείμενο  έλεγχο  να  προσκομίσει  φωτοαντίγραφο  του  μητρώου  της 
εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν μητρώα εκμετάλλευσης όπου 
αυτό απαιτείται  ή τα μητρώα που προσκομίζονται  είναι  κενά ή μη ισχύοντα,  δεν 
καταμετρείται ως επιλέξιμο κανένα ζώο της εκμετάλλευσης.

• να διατηρεί τα ζώα του εντός ή πλησίον της σταυλικής εγκατάστασης και μετά την 
καταμέτρηση,  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  επανασυγκέντρωση  και 
επανακαταμέτρησή τους, σε περίπτωση αμφιβολίας των ελεγκτών ή διαφωνίας του 
ελεγχόμενου  με  την  πρώτη  καταμέτρηση.  Εφόσον  συντρέχει  κίνδυνος 
επανακαταμέτρησης των ίδιων ζώων κατά τη διάρκεια ελέγχου της ίδιας ή άλλης 
εκμετάλλευσης, οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σήμανση των ζώων 
με ανεξίτηλη χρωστική, η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στα ζώα.

Επισημαίνεται ότι:
1. Είναι  δυνατή  η  διεξαγωγή  επιτόπιου  ελέγχου  εκτός  της  περιόδου  υποχρεωτικής 
διατήρησης των ζώων, κατόπιν ειδοποίησης του ελεγχόμενου. Στην περίπτωση αυτή ο 
ελεγχόμενος καλείται υποχρεωτικά, να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του ενημερωμένου 
μητρώου  της  εκμετάλλευσης  καθώς  και  φωτοαντίγραφα  των  παραστατικών  που 
δικαιολογούν τις εγγραφές του μητρώου και αφορούν στις μεταβολές που έλαβαν χώρα 
μετά  την  λήξη  της  περιόδου  υποχρεωτικής  διατήρησης,  όπως  τιμολόγια  ή  ιδιωτικά 
συμφωνητικά πώλησης, άδειες μετακίνησης, βεβαιώσεις σφαγής ή βεβαιώσεις απωλειών 
από  Αγροτικά  Κτηνιατρεία  και  βεβαιώσεις  φυσικών  απωλειών.  Τα  εν  λόγω 
φωτοαντίγραφα παραλαμβάνονται από τους ελεγκτές. Εφόσον πρόκειται για βοοειδή, οι 
μεταβολές  θα  πρέπει  να  έχουν  καταχωρηθεί  στην  ΚΒΔ  ή  να  προσκομίζεται  δελτίο 
γνωστοποίησης μεταβολών βοείου πληθυσμού προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν.

Στα  επιλέξιμα  ζώα  που  καταμετρήθηκαν  στην  εκμετάλλευση  κατά  την  ημέρα  του 
ελέγχου,  προστίθενται  και  τα  ζώα  που  με  βάση  το  μητρώο,  τα  παραστατικά,  τις 
κτηνιατρικές  βεβαιώσεις  και  την  ΚΒΔ,  αποδεικνύεται  ότι  εξήλθαν  νόμιμα  της 
εκμετάλλευσης ή πέθαναν, μετά από τη λήξη της περιόδου υποχρεωτικής διατήρησης, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της ηλικίας που είχαν κατά την τελευταία μέρα της περιόδου. 

Σε  περίπτωση  σμικτών  καταμετρούνται  και  τα  ζώα  των  σμικτών,  προκειμένου  να 
στοιχειοθετηθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του γεωργού που επιλέγεται προς έλεγχο. 
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις παρατυπίας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι σμίκτες 
στο χειρόγραφο δείγμα ελέγχων, από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  οπότε  ελέγχεται  ολόκληρη  η  εκμετάλλευση  του  γεωργού  και 
συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου.

2. Περιπτώσεις  μη  συμμόρφωσης  με  τους  κανονισμούς  σήμανσης  και  καταγραφής 
βοοειδών  και  αιγοπροβάτων,  καταγράφονται  αναλυτικά  στα  αντίστοιχα  πεδία  του 
πρακτικού ελέγχου, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την Πολλαπλή 
Συμμόρφωση κυρώσεις  και να ενημερωθούν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για 
ενδεχόμενο περαιτέρω  έλεγχο με σκοπό την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Αναλυτικά ανά είδος ζώου επισημαίνονται τα εξής:

• ΙΠΠΟΙ  
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Προκειμένου  ένας  ίππος  να  θεωρηθεί  επιλέξιμος,  θα  πρέπει  ο  κάτοχός  του  να 
προσκομίσει κατά τον έλεγχο έγγραφο αναγνώρισης ίππων (π.χ. διαβατήριο). 

• ΒΟΟΕΙΔΗ  

Προκειμένου να καταμετρηθεί ως επιλέξιμο ένα βοοειδές θα πρέπει:

 να έχει σημανθεί με εγκεκριμένα ενώτια , 

 να έχει καταγραφεί ορθά στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης 

 να έχει καταχωρηθεί στην ΚΒΔ και να συνοδεύεται από θεωρημένο διαβατήριο, ή 
εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί στην ΚΒΔ να προσκομίζεται δελτίο γνωστοποίησης 
μεταβολών  βοείου  πληθυσμού  στο  οποίο  να  αναγράφεται  το  ενώτιο  του 
συγκεκριμένου ζώου.

Σε  περίπτωση  που  το  φύλο  ενός  ελεγχθέντος  ζώου  είναι  διαφορετικό  από  το 
αναγραφόμενο  στην  ΚΒΔ,  το  μητρώο  ή  το  διαβατήριο,  το  εν  λόγω  ζώο  δεν 
καταμετρείται ως επιλέξιμο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που διαφέρει σημαντικά η 
ηλικία ή ο φαινότυπος.

Ό έλεγχος των βοοειδών πραγματοποιείται με την αντιστοίχιση του ατομικού αριθμού 
σήμανσης του φύλου της ηλικίας και της φυλής κάθε ζώου όπως αυτά διαπιστώνονται 
επιτοπίως  με  τα  δεδομένα  που  αναγράφονται  στην  ΚΒΔ.  Τα  εν  λόγω  δεδομένα 
αντλούνται από την πιο πρόσφατη καταχώρηση των στοιχείων της εκμετάλλευσης στην 
ΚΒΔ,  την  οποία  οι  ελεγκτές  φροντίζουν  να  εκτυπώνουν  πριν  τον  έλεγχο  από  την 
ιστοσελίδα http://venus-app.agro.gr/bovines/main.jsp         

Εκτός από τα επιλέξιμα, καταγράφονται στο πρακτικό ελέγχου και τα βοοειδή άνω των 
28  ημερών  που  δεν  φέρουν  ενώτια,  δεν  έχουν  καταγραφεί  στο  μητρώο  της 
εκμετάλλευσης  ή  την  ΚΒΔ  και  δεν  συνοδεύονται  από  διαβατήρια,  προκειμένου  να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

• ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ  

Όσον  αφορά  στην  τήρηση  του  χειρόγραφου  μητρώου  και  τη  σήμανση  των 
αιγοπροβάτων,   αυτή  θα  πρέπει  να είναι  σύμφωνη με  όσα προβλέπονται  στην  ΚΥΑ 
αριθμ.  263493  (ΦΕΚ  1253/16-8-04)  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από  την  ΚΥΑ 
αριθμ. 134167 (ΦΕΚ 823/12.05.2011).

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί σε μία εκμετάλλευση σημαίνονται υποχρεωτικά 
εντός  προθεσμίας  6  μηνών  από  τη  γέννησή  τους  και  σε  κάθε  περίπτωση  πριν 
εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση.  

Προκειμένου να προσμετρηθούν ως επιλέξιμα τα αιγοπρόβατα μιας εκμετάλλευσης θα 
πρέπει:

− αιγοπρόβατα που έχουν  γεννηθεί  πριν  την 31.12.2009 να έχουν  σημανθεί  με  την 
τοποθέτηση 2 ενωτίων τύπου Ι 

− αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί μετά την 31.12.2009  να έχουν σημανθεί με ένα 
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ενώτιο  τύπου  Ι  στο  αριστερό  αυτί  και  ένα  ηλεκτρονικό  μέσο  σήμανσης 
(ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος ή ηλεκτρονικό ενώτιο τοποθετημένο στο δεξί αυτί).

Οι  ελεγκτές  προβαίνουν  σε  δειγματοληπτική  καταγραφή  στο  πρακτικό  επιτόπιου 
ελέγχου,  των  κωδικών  ενωτίων  τουλάχιστον  του  20%   των  αιγοπροβάτων  που 
καταμετρώνται ως επιλέξιμα.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Τα χειρόγραφα μητρώα αιγοπροβάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το παράρτημα 3 
της ΚΥΑ 134167 (ΦΕΚ 823/12.05.2011). Πρότυπο του εν λόγω μητρώου παρατίθεται 
στο παράρτημα. Δεδομένου ότι η εκτύπωση των νέων μητρώων δεν έχει ολοκληρωθεί, 
κατ’ εξαίρεση για το έτος 2012 και μόνο, για τους παραγωγούς που δεν κατέχουν τα νέου 
τύπου μητρώα και αυτό δεν οφείλεται σε δική τους αμέλεια, δύναται να γίνουν αποδεκτά 
τα παλαιού τύπου μητρώα.

Όλοι  οι  κάτοχοι  αιγοπροβάτων  τηρούν  υποχρεωτικά  συνεχώς  ενημερωμένο  μητρώο 
εκμετάλλευσης. Τα μητρώα θα πρέπει να είναι ενημερωμένα  με την ετήσια απογραφή 
και να περιλαμβάνουν καταγραφή των μεταβολών του ζωικού πληθυσμού (γεννήσεις, 
αγορά ή πώληση, σφαγές, φυσικές απώλειες). 

Ειδικότερα  στα  νέου  τύπου  μητρώα  θα  πρέπει  να  ελέγχεται   η  συμπλήρωση  των 
μεταβολών  ζωικού  πληθυσμού  με  ατομικό  κωδικό  αριθμό  σήμανσης  (καταγραφή 
ενωτίων  στο  μέρος  Γ  του  μητρώου)  και  η  συμπλήρωση  των  μεταβολών  ζωικού 
πληθυσμού χωρίς κωδικό αριθμό σήμανσης (καταγραφή αριθμού σήμανσης  παρτίδας 
στο μέρος Δ του μητρώου) 

• ΧΟΙΡΟΙ       

Η  σήμανση  και  η  τήρηση  μητρώου  εκμετάλλευσης  χοιροειδών  περιγράφονται  στην 
ΚΥΑ 297286 (ΦΕΚ 1170/24-8-05).

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ

Τα χοιροειδή που γεννιούνται σε μια εκμετάλλευση σημαίνονται μέχρι την ηλικία των 3 
μηνών  και  οπωσδήποτε  πριν  από  κάθε  μετακίνηση  εκτός  αυτής.  Οι  εκμεταλλεύσεις 
αγριόχοιρων εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης.
Προκειμένου  να  προσμετρηθούν  ως  επιλέξιμα  τα  χοιροειδή  μιας  εκμετάλλευσης  θα 
πρέπει:
− χοιροειδή  που  προορίζονται  για  αναπαραγωγή να  έχουν  σημανθεί  με  δύο ενώτια 

τύπου Ι

− χοιροειδή που προορίζονται για πάχυνση να έχουν σημανθεί με ένα ενώτιο τύπου ΙΙ 
στο αριστερό αυτί ή με διάστιξη (τατουάζ).

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ

Κάθε  κάτοχος  χοιροειδών,  εξαιρουμένων  των  μεταφορέων,  υποχρεούται  να  τηρεί 
μητρώο εκμετάλλευσης. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
− Μητρώο εκμετάλλευσης  αναπαραγωγής     με  αναλυτική  καταγραφή  των  χοιροειδών 
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αναπαραγωγής με  τα  ατομικά  στοιχεία  και  τις  μετακινήσεις  τους.  Εξαιρούνται  οι 
αγριόχοιροι.

− Μητρώο εκμετάλλευσης χοιροειδών   με:

α) Καταγραφή των μεταβολών του πληθυσμού των χοιροειδών πάχυνσης (γεννήσεις, 
θάνατοι, μετακινήσεις).  Εξαιρούνται οι αγριόχοιροι.

β)  Καταγραφή  του  συνολικού  αριθμού  των  χοιροειδών  της  εκμετάλλευσης  ανά 
κατηγορία  και  φύλο.  Στις  εκμεταλλεύσεις  αγριόχοιρων  καταγράφονται  μόνο  ο 
συνολικός αριθμός τους και η ημερομηνία απογραφής. Η απογραφή θα πρέπει να 
λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε 
έτους.

Γ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

I. Για  κάθε  αίτηση  που  αποτελεί  αντικείμενο  επιτόπιου  ελέγχου,  συντάσσεται 
υποχρεωτικά  πρακτικό  ελέγχου,  το  οποίο  καθιστά  δυνατή  την  επισκόπηση  των 
λεπτομερειών των ελέγχων που διενεργούνται.

II. Το  πρακτικό  επιτόπιου  ελέγχου  προεκτυπώνεται  υπό  μορφή  εντύπου  με  ειδική 
γραμμογράφηση, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα, τα απαραίτητα προς έλεγχο, στοιχεία 
της  αίτησης,  καθώς  και  ειδικά  πεδία  για  την  καταχώρηση  των  μετρήσεων  και  των 
αποτελεσμάτων του επιτόπιου ελέγχου.

Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά:

1. Τα καθεστώτα ενίσχυσης

2. Το σύνολο των αγροτεμαχίων της αίτησης

3. Τα  αγροτεμάχια  που  ελέγχθηκαν,  τα  αγροτεμάχια  που  μετρήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων,  όπου απαιτείται,  του αριθμού των ελαιόδεντρων ή άλλων 
δέντρων.

4. Τα αγροτεμάχια που δε μετρήθηκαν και ο λόγος που δε μετρήθηκαν.

5. Η μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε κατά αγροτεμάχιο [π.χ. ταχυμετρική 
αποτύπωση  (total station,  EDM),  μέτρηση  με  μετροταινία,  με  GPS,  αναφορά  σε 
χάρτες κ.λπ.]

6. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, το ακριβές αποτέλεσμα της μέτρησης (εμβαδόν 
και περίμετρος)  και η φυτική κάλυψη (χρήση) κάθε αγροτεμαχίου (μετρημένων και 
μη)

7. Οι τιμές Χ και Ψ ενός σημείου του αγροτεμαχίου (κατά προτίμηση του κέντρου 
του),  όπως  προκύπτουν  από  το  όργανο  μέτρησης  ή  κατόπιν  εντοπισμού  του 
αγροτεμαχίου επί χάρτου.

8. Ο αριθμός ελαιόδεντρων, όταν πρόκειται για το καθεστώς των μικρών νησιών 
του  Αιγαίου  και  της  Προστασίας  του  Παραδοσιακού  Ελαιώνα  Άμφισσας  και 
προαιρετικά  ο  αριθμός  άλλων  δένδρων.  Σε  περιπτώσεις  κανονικών  (ομοιόμορφα 
φυτεμένων)  δεντρώνων,  μπορεί  η  μέτρηση  να  εξαντλείται  στην  εκτίμηση  της 
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πυκνότητας  του  δεντρώνα,  από  τη  μέτρηση  τμήματος  αυτού,  εφόσον  αυτή 
υπερβαίνει σαφώς, την ελάχιστη απαιτούμενη πυκνότητα επιλεξιμότητας.

9. Η σύμφωνη ή όχι γνώμη του παραγωγού για το αποτέλεσμα των μετρήσεων.

10. Τυχόν επιπλέον έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ή τα τυχόν περαιτέρω μέτρα 
ελέγχου που υλοποιήθηκαν

11. Ο αριθμός και το είδος των ζώων που βρέθηκαν και, κατά περίπτωση, οι αριθμοί 
των ενωτίων, οι εγγραφές στο μητρώο και στις μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων 
για  τα  βοοειδή  ή  /και  τα  αιγοπρόβατα  και  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  που 
ελέγχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων και, ενδεχομένως, ιδιαίτερες 
παρατηρήσεις για μεμονωμένα ζώα ή /και οι κωδικοί αναγνώρισής τους

12. Τυχόν  ειδικά  μέτρα  ελέγχου  που  πρέπει  να  εκτελούνται  στο  πλαίσιο 
μεμονωμένων καθεστώτων ενίσχυσης.

13. Οι κωδικοί των παράλληλων δράσεων στις οποίες συμμετέχει το αγροτεμάχιο.

14. Οι  περιπτώσεις  που  το  αγροτεμάχιο  συμμετέχει  στα  μέτρα   αγροτικής 
ανάπτυξης με κωδικό παράλληλης δράσης 0201, 0205, 0209, 0210, 0216 και 0217, 
όπου στα πεδία ελέγχου καταχωρούνται οι μετρηθείσες εκτάσεις (ολική, πραγματικά 
καλλιεργούμενη - επιλέξιμη έκταση και ακαλλιέργητο περιθώριο, εφόσον υπάρχει). 
Επισημαίνεται,  εν  προκειμένω,  ότι  για  τους  σκοπούς  του  καθεστώτος  ενιαίας 
ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο, δηλαδή 
η επιλέξιμη έκταση της καλλιέργειας και η έκταση του ακαλλιέργητου περιθωρίου, 
εφόσον  υπάρχει  τέτοιο,  καθώς  και  η  ενδεχόμενη  επιπλέον  έκταση  επιλέξιμων 
εκταρίων αγροτεμαχίου για Δικαιώματα (ΕΔ) του κωδικού λάθους επιτόπιου ελέγχου 
20133.

Εφιστάται η προσοχή των δικαιούχων ενίσχυσης μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, 
στην ορθή συμπλήρωση των κωδικών καλλιέργειας, διότι με αυτούς θα γίνεται 
ο έλεγχος της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους ένταξης.

15. Έλεγχος  επιλεξιμότητας για  τους  ελαιώνες  των  μικρών  νησιών  του  Αιγαίου 
σχετικά με τη διατήρησή τους σε καλές συνθήκες παραγωγής.

16. Τα πρόσωπα που παρίσταντο κατά τον έλεγχο

17. Η ακριβής ημερομηνία ελέγχου κάθε αγροτεμαχίου

18. Προσωπικά στοιχεία του παραγωγού

19. Η ημερομηνία ειδοποίησης του παραγωγού, εάν η επιθεώρηση έγινε κατόπιν 
προειδοποίησής του και εάν ναι, το διάστημα που μεσολάβησε από την προειδοποίηση.

III. Το πρακτικό συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, 
τον παριστάμενο γεωργό ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος πρέπει να δηλώσει τη 
σύμφωνη ή όχι  γνώμη του και  εφόσον επιθυμεί  να προσθέσει  τις  παρατηρήσεις  του, 
αμέσως μετά  την  λήξη  του  ελέγχου.  Οι  ελεγκτές  επισυνάπτουν  στο  πρακτικό,  τα 
σκαριφήματα - πρόχειρα σχέδια εκτός πρακτικού και εφόσον αυτά χρειάστηκαν - των 
αγροτεμαχίων που μετρήθηκαν καθώς και τους υπολογισμούς της έκτασης.
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Στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες, χορηγείται υποχρεωτικά  αντίγραφο 
πρακτικού ελέγχου στον κάτοχο της εκμετάλλευσης.

IV. Για  κάθε  έλεγχο  που  διενεργείται  στα  πλαίσια  της  πολλαπλής  συμμόρφωσης, 
συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα που περιλαμβάνονται στην κατ’ έτος εκδιδόμενη 
σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δ.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων των γεωργών του 
δείγματος και τη συμπλήρωση των σχετικών πρακτικών ελέγχου, τα πρωτότυπα αντίτυπα 
αυτών  συλλέγονται  στις  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  και  τα  νομαρχιακά  γραφεία  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ,  μαζί  με  τους  φυσικούς  φακέλους,  προκειμένου   τα  αποτελέσματα  να 
καταχωρηθούν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η  έκταση  που  καταχωρείται  μετρείται  σε  εκτάρια  (ha)  με  ακρίβεια  δύο  δεκαδικών 
ψηφίων.

11.2.7 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ  

Α.  ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διενεργούνται  επιτόπιοι  έλεγχοι  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  7%  επί  του  συνόλου  των 
παραγωγών που υποβάλλουν αίτηση καταβολής ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι στο 
σύνολο  της  εκμετάλλευσής  τους.  Στο  ποσοστό  του  7%  συμπεριλαμβάνονται  και  οι 
παραγωγοί  που  έχουν  επιλεχθεί  από  το  μηχανογραφικό  δείγμα  της  Ενιαίας 
Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης. 

Με  την  έναρξη  των  επιτόπιων  ελέγχων  κάθε  περιόδου  τον  Ιούνιο,  οι  εκτάσεις  των 
βαμβακοπαραγωγών  ελέγχονται  κατά  προτεραιότητα  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η 
καλλιέργεια και γενικότερα η τήρηση των όρων της παραγράφου 6.2.

Β.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Με  τους  επιτόπιους  ελέγχους  επί  των  εγκεκριμένων  διακλαδικών  οργανώσεων,  στο 
πλαίσιο  των  αιτήσεων  για  την  ειδική  ενίσχυση  καλλιέργειας  για  το  βαμβάκι 
εξακριβώνεται η τήρηση των κριτηρίων για την έγκριση των εν λόγω οργανώσεων, ο 
κατάλογος των μελών τους και η νομιμότητα χορήγησης 2 € επί πλέον ανά επιλέξιμο 
εκτάριο στους παραγωγούς μέλη τους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 20 
% των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων,  των οποίων οι γεωργοί δηλώνουν 
ότι είναι μέλη στις ενιαίες  αιτήσεις τους.

11.2.8 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

Διενεργούνται  επιτόπιοι  έλεγχοι,  όπως  αναφέρεται  στην  ΥΑ  263343/13.05.10  όπου 
καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του  μέτρου  και  ειδικότερα  οι  όροι  και  οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής στήριξης, στους γεωργούς που παράγουν ελαιόλαδο 
και επιτραπέζιες ελιές. 
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11.2.9 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ  

Διενεργούνται  επιτόπιοι  έλεγχοι,  όπως  αναφέρεται  στην  ΥΑ  40835/13.05.10  όπου 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω μέτρου και ειδικότερα οι όροι και 
οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής στήριξης, στους γεωργούς που παράγουν σκληρό 
σίτο. 

11.2.10 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΙΟ & ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ  

Διενεργούνται έλεγχοι, όπως αναφέρεται στην ΥΑ  267050/13.05.10 όπου καθορίζονται 
οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής,  σχετικά  με  τη  χορήγηση  της  ειδικής  στήριξης  στους 
γεωργούς  που  έχουν  εκμετάλλευση  κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης  και  εκτρέφουν 
μοσχίδες αναπαραγωγής και θηλάζουσες αγελάδες υπό προϋποθέσεις.

11.2.11 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  

Οι έλεγχοι για την ειδική στήριξη του τομέα αιγοπρόβειου κρέατος και συγκεκριμένα τα 
μέτρα  του  άρθρου  8  ΚΥΑ  της  262345/22.03.2010,  διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  κανονισμού  (ΕΚ)  1122/09  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  της  ΥΑ 
267050/13.05.2010.

11.2.12 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ  

Για την διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων εξάγεται μηχανογραφικό δείγμα 5% από την 
Κεντρική  Βάση  Δεδομένων  με  ανάλυση  κινδύνου.  Στο  εν  λόγω  ποσοστό 
συμπεριλαμβάνονται  και  οι  παραγωγοί  εκείνοι  που  έχουν  επιλεχθεί  από  το 
μηχανογραφικό δείγμα της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης.

Οι έλεγχοι στα πλαίσια του εν λόγω ειδικού μέτρου αφορούν:

1. στον καθορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων

2. στην επαλήθευση της πυκνότητας φύτευσης των ελαιοδέντρων

3. στην διαπίστωση τήρησης των ελαιώνων σε καλές συνθήκες παραγωγής.

11.3 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

1. Στις  περιπτώσεις  που  αντί  των  φυσικών  επιτόπιων  ελέγχων  χρησιμοποιείται  η 
δυνατότητα  διεξαγωγής  των  ελέγχων  με  τηλεπισκόπηση  -  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές  Ελέγχων  με  Τηλεπισκόπηση  2012,  του  JRC 
(file://S:\FMPArchive\P\12281.doc) - όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11.2.5 στοιχείο 
Α σημείο 2 της παρούσας, η διεξαγωγή των ελέγχων περιλαμβάνει: 
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i. επισκέψεις πεδίου για την «εκπαίδευση» της φωτοερμηνείας (CAPI) και/ή την 
ταξινόμηση των δορυφορικών εικόνων, κατά τις οποίες συλλέγονται φασματικές 
υπογραφές  των  καλλιεργειών  την  κατάλληλη  χρονική  περίοδο  (μέγιστη 
ανθοφορία).  Οι  επισκέψεις  καλύπτουν  τουλάχιστον  750Ha  (ή  περίπου  300 
αγροτεμάχια) ανά site ελέγχου και εγγυώνται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
καλλιεργειών προς φωτοερμηνεία καθώς και μη επιλέξιμων εκτάσεων. 

ii. φωτοερμηνεία όλων των αγροτεμαχίων που πρόκειται να ελεγχθούν ανά αίτηση 
(CAPI-  Computer  Aided  Photo  Interpretation)  η  οποία  διεξάγεται  σε 
τουλάχιστον  μία  εικόνα  πολύ  υψηλής  ανάλυσης  (VHR)  (αεροφωτογραφία  ή 
δορυφορική ορθοεικόνα  με μέγεθος εικονοστοιχείου μικρότερο από 1m) του 
τρέχοντος  έτους.  Ελέγχονται  η  έκταση του αγροτεμαχίου,  η  χρήση γης  όπου 
αυτό είναι απαραίτητο (αγροτεμάχια για τα οποία αιτείται ενίσχυση στα πλαίσια 
του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και χορήγηση ειδικής στήριξης στα 
πλαίσια του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου) καθώς 
και  θέματα Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Επιπλέον της εικόνας  με πολύ υψηλή 
ανάλυση  (VHR)  χρησιμοποιούνται  και  εικόνες  υψηλής  ανάλυσης  (HR)  σε 
χρονοσειρά.  Η  φωτοερμηνεία  των  αγροτεμαχίων  επιφέρει  ένα  κωδικό  ανά 
αγροτεμάχιο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Τ2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΕΚΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τ3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τ4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ

A1
Α1α ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

A2 ΔΙΠΛΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

A3 ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

A4 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
2000/2003

C1d ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ Ή 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

C1c ΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

C2 ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

C3+ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΛΛΑ 
ΣΩΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

C3- ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΛΛΑ 
ΣΩΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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C4 ΑΔΥΝΑΤΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ  ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΙΩΝ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΙΜΟ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

E1 ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΛΑΘΟΣ

ΟΚ ΣΩΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΧΗΣ

iii. γρήγορες επισκέψεις  πεδίου (RFVs) όλων των αγροτεμαχίων,  για τα οποία η 
φωτοερμηνεία δεν επιτρέπει να επαληθευθεί η ακρίβεια της δήλωσης κατά τρόπο 
που κρίνεται ικανοποιητικός από την αρμόδια αρχή. Τονίζεται ότι οι γρήγορες 
επισκέψεις πεδίου πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν αντίστοιχης ένστασης του 
γεωργού  κατά  των  αποτελεσμάτων  της  Τηλεπισκόπησης,  και  εφόσον  η 
περαιτέρω  διερεύνηση  μέσω  φωτοερμηνείας  δεν  καταλήξει  σε  αποτέλεσμα. 
Κατά  την  διάρκεια  των  RFVs σαν  γενικός  κανόνας  δεν  πραγματοποιείται 
μέτρηση  της  έκτασης,  όμως  δύναται  η  μέτρηση  αποστάσεων  ή  σημείων 
(συντεταγμένες)  που  προσδιορίζουν  το  αγροτεμάχιο.  Για  τα  συγκεκριμένα 
αγροτεμάχια παρέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πίνακες αγροτεμαχίων με 
τα  αποτελέσματα  Τηλεπισκόπησης  και  χάρτες,  σε  ψηφιακή  μορφή).  Οι 
επισκέψεις  αυτές  πραγματοποιούνται  μόνο  στις  περιπτώσεις  υποβολής 
ενστάσεων των παραγωγών κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης.

iv. Συμπλήρωση του  αντίστοιχου  πρακτικού  επιτόπιου  ελέγχου  «Έντυπο 
Επιτόπιου Ελέγχου Εκμετάλλευσης μετά από Τηλεπισκόπιση 2012» και των 
σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

v. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων των ελέγχων με Τηλεπισκόπηση και καταχώρηση 
των επιτόπιων ελέγχων  μετά  από Τηλεπισκόπηση,  στο ηλεκτρονικό  σύστημα 
καταχώρησης.

2. Οι συμπληρωματικοί έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο  11.2.2 στοιχείο Α 
σημείο 4 της παρούσας,  διεξάγονται  με τα κλασικά μέσα επιτόπιου ελέγχου,  εάν δεν 
είναι  πλέον  δυνατόν  να  διενεργηθούν  με  τηλεπισκόπιση  κατά  τη  διάρκεια  του 
συγκεκριμένου έτους.

3. Εάν αποκαλυφθούν παρατυπίες κατόπιν των ελέγχων με τηλεπισκόπηση, παρέχεται η 
δυνατότητα  υπογραφής  του  σχετικού  πρακτικού  από  το  γεωργό,  πριν  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ 
αποφανθεί  βάσει  των  διαπιστώσεων  σχετικά  με  τις  απορρέουσες  μειώσεις  ή 
αποκλεισμούς. 

4. Όπου ενδείκνυται, οι επιτόπιοι έλεγχοι πολλαπλής συμμόρφωσης  επιτρέπεται να 
διενεργούνται με εφαρμογή τεχνικών τηλεπισκόπισης.

11.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ     ΕΛΕΓΧΟΙ  

Στις  περιπτώσεις  και  για  τις  υποχρεώσεις  που  κρίνεται  αναγκαίο,  η  Περιφερειακή 
Ενότητα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή η επιτροπή διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων της παραγράφου 
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11.2.6  της  παρούσας,  πραγματοποιούν  λήψη  δειγμάτων  και  αποστολή  τους  σε 
εργαστήριο. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγονται από εργαστήρια ανήκοντα ή εποπτευόμενα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα αποτελέσματα αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων.

11.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ   ΟΠΕΚΕΠΕ   

Η  κεντρική  υπηρεσία    του  ΟΠΕΚΕΠΕ  έχει  την  ευθύνη  για  το  συντονισμό  και  την   
παρακολούθηση  εφαρμογής  του  ολοκληρωμένου  συστήματος.  Οι  Περιφερειακές 
Διευθύνσεις  και  Γραφεία  πραγματοποιούν  τους  αναγκαίους  πρωτοβάθμιους  και 
δευτεροβάθμιους ελέγχους στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος ελέγχων, ύστερα από τις 
οδηγίες που λαμβάνουν από την Κεντρική Υπηρεσία.

Ειδικότερα,  πραγματοποιούν πρωτοβάθμιους  και  δευτεροβάθμιους  διοικητικούς  και 
επιτόπιους  ελέγχους επί των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν οι φορείς 
ελέγχου όπου έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες (μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μικρά νησιά 
Αιγαίου  κ.λπ.)  και  ελέγχους  εποπτείας  των  εν  λόγω  φορέων  ελέγχου.  Επίσης 
πραγματοποιούν  δευτεροβαθμίους  διοικητικούς  και  επιτόπιους   ελέγχους,  επί  των 
πρωτοβαθμίων ελέγχων, οι οποίοι διενεργούνται από ελεγκτές της υπηρεσίας τους που 
δεν συμμετείχαν στις επιτροπές πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Οι  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  του  ΟΠΕΚΕΠΕ   συγκροτούν  επιτροπές,  οι  οποίες 
διεξάγουν διαπιστωτικούς ελέγχους εποπτείας στους φορείς της περιοχής αρμοδιότητας 
τους  στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  πρωτοβάθμιοι  έλεγχοι  με  σκοπό  την  επίτευξη 
βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρωτοβάθμιων ελέγχων που διενεργούνται από τους εν 
λόγω φορείς και την ορθή διαχείριση του καθεστώτος. Ειδικότερα πραγματοποιούνται:

11.5.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ   (  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ  )  

Οι  έλεγχοι  αυτοί  είναι  δειγματοληπτικοί  επί  των  ήδη  διενεργηθέντων  πρωτοβάθμιων 
επιτόπιων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό μέχρι 2% αυτών.
Κατά τους ελέγχους αυτούς εξετάζεται και αξιολογείται η διαχείριση του καθεστώτος 
στα πλαίσια διενέργειας των πρωτοβάθμιων διοικητικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι εν λόγω έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και πραγματοποιούνται στους φακέλους των 
γεωργών που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μηχανογραφικά δείγματα της επόμενης 
παραγράφου, βάσει των οποίων διενεργούνται οι δευτεροβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι.
Τα αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων διοικητικών ελέγχων υπερισχύουν εκείνων 
των πρωτοβάθμιων.
Για τους παραπάνω ελέγχους συντάσσονται σχετικά πρακτικά.

11.5.2 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ   (  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ  )  
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Οι  έλεγχοι  αυτοί  είναι  δειγματοληπτικοί  επί  των  ήδη  διενεργηθέντων  πρωτοβάθμιων 
επιτόπιων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό μέχρι 2% αυτών.
Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από την εξαγωγή μηχανογραφικού δείγματος, 
διεξάγονται μετά τους πρωτοβάθμιους ελέγχους και έχουν ως σκοπό να διαπιστωθεί η 
πληρότητα και η ποιότητα των πρωτοβάθμιων ελέγχων.
Τα αποτελέσματα  των  δευτεροβάθμιων  επιτόπιων  ελέγχων  υπερισχύουν  εκείνων 
των πρωτοβάθμιων. Ωστόσο, η ολοκλήρωση αυτών δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διενέργεια της πληρωμής.
Για τους παραπάνω ελέγχους συντάσσονται πρακτικά. Το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου 
πρέπει  να  αναφέρεται  αναλυτικά  και  λεπτομερώς  στις  διαπιστώσεις  του  ελέγχου,  με 
πλήρη αιτιολόγηση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ των 
αποτελεσμάτων του πρώτου και δευτέρου ελέγχου.

Οι  περιπτώσεις  των  δευτεροβάθμιων  ελέγχων  δεν  πρέπει  να  συγχέονται  με  τις 
περιπτώσεις  των  ελέγχων  που,  ενδεχομένως,  διενεργούνται  στα  πλαίσια  εξέτασης 
ενστάσεων  που υποβάλλονται  από μέρους  των γεωργών,  οι  οποίοι  διαφωνούν  με  τα 
αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων (βλέπε § 11.6 της παρούσας). 

Σημειώνεται ότι οι δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από 
τις  Περιφερειακές   Διευθύνσεις  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  με  τις  ίδιες  προδιαγραφές  και 
διαδικασίες  που  ακολουθούνται  κατά  τη  διεξαγωγή  των  πρωτοβάθμιων  ελέγχων 
(πρακτικά ελέγχου,  μέθοδοι  μέτρησης κ.λπ.),  για τη διαπίστωση και  εξακρίβωση των 
στοιχείων και της επιλεξιμότητας των αιτήσεων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων  του ΟΠΕΚΕΠΕ και  η  αξιολόγησή τους  λαμβάνονται 
υπόψη  για  την  κατάρτιση  του  ελεγκτικού  προγράμματος  του  επόμενου  έτους,  την 
παραμετροποίηση  και  τα  κριτήρια  της  ανάλυσης  επικινδυνότητας  για  την  εξαγωγή 
μηχανογραφικού δείγματος ελέγχων και τη βελτίωση των πρωτοβάθμιων ελέγχων.

11.5.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Πρόκειται για απρόβλεπτους έλεγχους, οι οποίοι διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών ή 
εντολών της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι έλεγχοι αυτοί διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί να 
επεκταθούν και σε προηγούμενες περιόδους.

Τα αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων υπερισχύουν  οποιωνδήποτε άλλων ελέγχων 
που έχουν διενεργηθεί στους γεωργούς.

11.5.4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ  ΤΟΥ   
ΟΠΕΚΕΠΕ
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων (επιτόπιων και  διοικητικών)  καταχωρούνται  από τους 
ελεγκτές των  Περιφερειακών  Διευθύνσεων  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  στην  Κεντρική  Βάση 
Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά  τη  λήξη  των  ελέγχων  οι  ελεγκτές  των  Περιφερειακών  Διευθύνσεων  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ  συντάσσουν,  σύμφωνα  με  όσα  αναγράφονται  σε  σχετικές  οδηγίες  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ανά καθεστώς ενίσχυσης, οι οποίες παρουσιάζουν 
μία συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης για τη διαχείριση κάθε καθεστώτος 
καθώς και τα συμπεράσματα των ελεγκτών.

Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου 
να  αξιολογηθούν  και  να  ληφθούν  τα  μέτρα  που  απαιτούνται  για  τη  βελτίωση  του 
συστήματος.
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11.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ   

11.6.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Ένσταση  μπορεί  να  υποβάλει  ένας  γεωργός  αμέσως  μετά  τον  έλεγχο,  εφόσον  έχει 
παραλάβει το πρακτικό ελέγχου και δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα ελέγχου, και μετά 
την  έκδοση  εντολής  πληρωμής,  εντός  διαστήματος  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών, 
σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα.  Η  ίδια  διαδικασία  εφαρμόζεται  και  στις 
περιπτώσεις ελέγχων με την μέθοδο της Τηλεπισκόπησης, όπου υπάρχουν «ευρήματα».

1. Η διαδικασία υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων γίνεται ως εξής:
i. Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  κατόχους  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων 

εγγράφως απ' ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την πρώτη ημέρα που έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει  να αναφέρει  αναλυτικά  τους  λόγους 
καθώς  και  να  προσκομίζει  οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  προκειμένου  να 
αποδείξει το αληθές των λόγων του. 

ii. Οι  παραπάνω  ενστάσεις  εξετάζονται  το  συντομότερο  δυνατόν  από  τριμελή 
επιτροπή,  εξαιρουμένων  των  α'  ελεγκτών  που  διεξήγαγαν  τον  έλεγχο  στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.
Ως προς τη σύνθεση των επιτροπών ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
11.2.6.

iii. Η Τριμελής Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις των 
παραγωγών. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται όταν στη σύνθεση της Επιτροπής 
μετέχουν τρία (3) μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά. 

iv. Σε περίπτωση που βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων απαιτείται επιτόπιος 
επανέλεγχος, αυτός διενεργείται από την Επιτροπή ή άλλους ελεγκτές που θα 
οριστούν και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στον πρωτοβάθμιο έλεγχο.

v. Αν η  εξέταση  μίας  ένστασης  διαρκεί  περισσότερες  από  μία  συνεδριάσεις,  η 
απόφαση λαμβάνεται  από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, 
αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, 
ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων.  

vi. Στο τέλος της εκδίκασης κάθε ένστασης συντάσσεται πρακτικό από τα μέλη της 
Επιτροπής στο οποίο να φαίνεται η ημέρα συνεδρίασής της, τα μέλη που ήσαν 
παρόντα καθώς και η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής με την 
οποία γίνεται συνολικά  ή εν μέρει δεκτή ή απορρίπτεται η ένσταση.

vii. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. 

viii. Τα  αποτελέσματα  ελέγχου  της  εν  λόγω  επιτροπής  είναι  οριστικά  και   
προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.   Υποβολή δεύτερης ένστασης για   
το ίδιο θέμα δεν επιτρέπεται. 
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ix. Οι  ενστάσεις  για  ελέγχους  πολλαπλής  συμμόρφωσης  υποβάλλονται  και 
εκδικάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κατ’ έτος εκδιδόμενη σχετική 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

x. Τα αποτελέσματα της εκδίκασης των ενστάσεων κοινοποιούνται στον παραγωγό 
με απόδειξη, με συνημμένα τα αντίστοιχα έντυπα ελέγχου στις περιπτώσεις που 
απαιτείται και τα πρακτικά της επιτροπής εξέτασης.

11.6.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

1. Μετά  την  ολοκλήρωση  των  δευτεροβάθμιων  ελέγχων  (διοικητικών  -  επιτόπιων) 
ενημερώνονται οι παραγωγοί στις αιτήσεις των οποίων διαπιστώθηκε παρατυπία, η οποία 
οδηγεί στην διόρθωση ή την απόρριψη των αιτήσεών τους, με επίδοση αντιγράφου του 
πρακτικού ελέγχου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν 
σχετική ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

2. Ενστάσεις  υποβάλλονται  από τους  δικαιούχους  κοινοτικών ενισχύσεων,  κατά των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα τα ισχύοντα καθεστώτα 
ενίσχυσης, εγγράφως στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

3. Οι  ενστάσεις  εξετάζονται  από  τριμελή  Επιτροπή  Εκδίκασης  Ενστάσεων  που 
συστήνεται με Απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από υπαλλήλους της αρμόδιας 
για  τους  ελέγχους  Κεντρικής  Διεύθυνσης  του  ΟΠΕΚΕΠΕ.  Προς  το  σκοπό  αυτό  οι 
Περιφερειακές  Διευθύνσεις  αποστέλλουν  άμεσα  στην  εν  λόγω  υπηρεσία  του 
Οργανισμού, τις υποβληθείσες ενστάσεις, συνοδευόμενες από σχετική έκθεση καθώς και 
από ακριβή αντίγραφα όλων των στοιχείων των σχετικών φακέλων.

Έργο  της  Επιτροπής  αυτής,  είναι  η  εξέταση  των  εν  λόγω  ενστάσεων,  η  σύνταξη 
πρακτικών εξέτασης αυτών, η έκδοση απόφασης επί αυτών και η εισήγηση στα αρμόδια 
όργανα,  στις  περιπτώσεις  που  απαιτείται,  για  την  επιβολή ή  μη  των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. Η Επιτροπή αυτή εκδικάζει τις ενστάσεις εντός μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής  τους  στην  Υπηρεσία.  Η  ως  άνω  προθεσμία  μπορεί  να  παραταθεί  εφόσον 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία.

4. Τα αποτελέσματα της εκδίκασης των ενστάσεων κοινοποιούνται με απόδειξη στους 
ενδιαφερόμενους,  με  συνημμένα  τα αντίστοιχα  έντυπα ελέγχου  στις  περιπτώσεις  που 
απαιτείται και τα πρακτικά της επιτροπής εξέτασης. 

5. Τα αποτελέσματα ελέγχου της εν λόγω   επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται   
μόνο  στα  αρμόδια  δικαστήρια.  Υποβολή  δεύτερης  ένστασης  για  το  ίδιο  θέμα  δεν 
επιτρέπεται. 
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12 ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  

Η  παρούσα  παράγραφος  αναφέρεται,  κατ’  αρχήν,  στα  καθεστώτα  ενίσχυσης  της 
παραγράφου 2.1 στοιχείο Α της παρούσας εγκυκλίου.
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το άρθρο 68 του καν. (ΕΚ) 1122/2009, σύμφωνα με το οποίο 
«όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της ειδικής στήριξης, τα κράτη  
μέλη προβλέπουν, για κάθε μέτρο, μειώσεις και αποκλεισμούς ισοδύναμους κατ’ ουσία με  
τους  προβλεπόμενους  στην  παρούσα  παράγραφο.  Στην  περίπτωση  των  στρεμματικών  
ενισχύσεων ή των ενισχύσεων για ζώα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος  
μέρους. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 18 του  
κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1975/2006  της  Επιτροπής.»,  οι  διατάξεις  της  παρούσας 
παραγράφου,  εφαρμόζονται  και  στις  περιπτώσεις  των μέτρων ειδικής  στήριξης  στους 
τομείς γεωργίας της παραγράφου 2.1 στοιχείο Β της παρούσας.
Υπενθυμίζεται  στο σημείο αυτό και  η έννοια που δίδεται στην αναφορά "καθεστώτα 
ενίσχυσης", σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.1 της παρούσας.

12.1  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Με την επιφύλαξη τυχόν μειώσεων και αποκλεισμών από τις ενισχύσεις σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης, όταν διαπιστώνεται ότι 
ένας  γεωργός  δεν  πληροί  τους  όρους  επιλεξιμότητας  σχετικά  με  τη  χορήγηση  της 
αιτηθείσας  ενίσχυσης,  η  ενίσχυση  ή  μέρος  της  ενίσχυσης  που  χορηγήθηκε  ή  που 
πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας, υπόκειται σε 
μειώσεις και αποκλεισμούς .

2. Το ποσοστό της μείωσης διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τον 
διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της εντοπιζόμενης μη συμμόρφωσης και μπορεί 
να φθάνει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης για 
ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη. 73/21

12.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Ως  έκταση  αναφοράς  για  τον  υπολογισμό  των  ενισχύσεων  και  των  κυρώσεων  στα 
πλαίσια  των  καθεστώτων  ενίσχυσης  με  βάση  την  έκταση,  της  παραγράφου  2.1  της 
παρούσας, καθορίζεται η έκταση της καλλιεργητικής ομάδας.
1. Για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  παραγράφου  (12),  διακρίνονται  οι  ακόλουθες 
καλλιεργητικές ομάδες κατά περίπτωση:

i. εκτάσεις  που  δηλώνονται  με  σκοπό  την  ενεργοποίηση  των  δικαιωμάτων 
ενίσχυσης  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενιαίας  ενίσχυσης,  ανάλογα  με  την 
περίπτωση, και οι οποίες πρέπει να πληρούν τους ειδικούς για καθεμία όρους

ii. μια  ομάδα  για  κάθε  έκταση  για  τους  σκοπούς  κάθε  άλλου  καθεστώτος 
στρεμματικής ενίσχυσης, για το οποίο ισχύει διαφορετικό ύψος ενίσχυσης.
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iii. Εκτάσεις που δηλώνονται στη στήλη «λοιπές χρήσεις».
Για την εφαρμογή του σημείου i. του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για την αντίστοιχη έκταση που έχει 
δηλωθεί.

2. Εάν  η  ίδια  έκταση  χρησιμεύει  ως  βάση  για  αίτηση  ενίσχυσης  στο  πλαίσιο 
περισσότερων  του  ενός  καθεστώτων  στρεμματικής  ενίσχυσης,  η  έκταση  αυτή 
λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης.

3. Ειδικώς όσον αφορά στα ειδικά δικαιώματα του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατ’ 
αντιστοιχίαν  προς  το στοιχείο  1 της  παρούσας παραγράφου,  για  τον  υπολογισμό της 
σχετικής ενίσχυσης και των ενδεχόμενων κυρώσεων, τα ειδικά δικαιώματα, λογίζονται 
ως μια ενιαία ομάδα ζωικού κεφαλαίου για την οποία λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τις αντίστοιχες ΜΜΖ βάσει των 
ζώων που έχουν δηλωθεί.

12.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ   
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Θεωρούμε  ότι  ένα  δηλούμενο  αγροτεμάχιο  δεν  πληροί  τους  όρους  των  κοινοτικών 
κανονισμών και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξιμο, όταν:
1. δεν έχει ψηφιοποιηθεί,
2. η προσδιορισθείσα έκτασή του δε συμφωνεί με τη δηλωθείσα,
3. είναι μικρότερο από 0,05 εκτάρια, ή είναι μικρότερο 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για 

ελαιοτεμάχιο,
4. είναι  μικρότερο  από  0,01  εκτάρια  αν  πρόκειται  για  ελαιοτεμάχιο  για  την  κατ’ 

αποκοπήν στρεμματική ενίσχυση των παραδοσιακών ελαιώνων των μικρών νησιών 
του Αιγαίου,

5. δηλώνεται  με  επιλέξιμη  καλλιέργεια  ενώ  το  2003  είχε  δηλωθεί  ως  μόνιμος 
βοσκότοπος,

6. δεν  καλλιεργείται  από  τον  αιτούντα  ή  αυτός  δεν  μπορεί  να  αποδείξει  ότι  το 
καλλιεργεί,

7. αποτελεί  αντικείμενο  πολλών  δηλώσεων  από  πολλούς  παραγωγούς,  (από  τους 
οποίους μόνο ο νόμιμος κάτοχος δικαιούται να το καλλιεργεί),

8. αποτελεί αντικείμενο αίτησης της ενίσχυσης από τον ίδιο παραγωγό σε διαφορετικά 
ειδικά καθεστώτα, με εξαίρεση:

i. αγροτεμάχια  στα  οποία  υπάρχει  αποδεκτή  συγκαλλιέργεια  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 11.2.6/Α/ΙΙ της παρούσας

καθώς και με εξαίρεση τα
ii. καθεστώτα της εξισωτικής αποζημίωσης και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.

9. αποτελεί  αντικείμενο  αίτησης  ενιαίας  ενίσχυσης  και δεν  πληροί  τους  όρους 
επιλεξιμότητας  της  παραγράφου 6.1.3,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  ημερολογιακού 
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έτους (π.χ. είναι δεντρώνας καρπών με κέλυφος ενταγμένος στο μέτρο της δάσωσης, 
στο πλαίσιο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ (καν. 1257/1999).

10. αποτελεί αντικείμενο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για ενεργοποίηση δικαιωμάτων που 
έχουν  κατανεμηθεί  από  το  εθνικό  απόθεμα  και  δηλώνεται  ως  έκταση  σε  καλή 
γεωργική κατάσταση (ομάδα καλλιεργειών με κωδικό 26).

11. η σπορά και η καλλιέργεια δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους συνήθεις αγρονομικούς 
κανόνες ή δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας της παραγράφου 6.2.2 (βαμβάκι)

12. η σπορά δεν είχε ολοκληρωθεί το αργότερο πριν από τις 31 Μαΐου, προκειμένου περί 
αροτραίων καλλιεργειών

13. η  καλλιέργεια,  κατά  περίπτωση,  δεν  έχει  φτάσει  στο  στάδιο  ανθοφορίας  ή  δεν 
παρέμεινε έως  30.06, όπου απαιτείται, ή η συγκομιδή δεν έγινε μετά το στάδιο της 
γαλακτικής ωρίμανσης (βλέπε παράγραφο 11.2.6. Α. της παρούσας).

14. το  τιμολόγιο  αγοράς  πιστοποιημένου  σπόρου  σποράς  σκληρού  σίτου,  φέρει 
ημερομηνία μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2011 (ως έγγραφο με α.π. 36472/03.03.06 της 
Διεύθυνσης ΠΑΠ- Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ)

15. η χρησιμοποιούμενη ποικιλία είναι μη επιλέξιμη (σκληρό σιτάρι, βαμβάκι).
16. έχει καλλιέργεια για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς 

και δεν έχουν υποβληθεί σχετικά παραστατικά. 
17. δηλώνεται ως βοσκότοπος για την ενεργοποίηση εκτατικών δικαιωμάτων, χωρίς να 

τηρείται η ελάχιστη  πυκνότητα βόσκησης των 0,2 Μ.Μ.Ζ. ανά εκτάριο,  κατά την 
ημερομηνία υποχρεωτικής διατήρησης του βοσκοτόπου στη διάθεση του γεωργού 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.3 στοιχείο 3 της παρούσας.

18. διαπιστώνεται  ότι  υπάρχουν  εκτάσεις  με  βράχους,  μεγάλες  κλίσεις,  δασωμένες 
εκτάσεις κ.λπ., όταν πρόκειται για εκτάσεις βοσκοτόπων.

19. Τα δηλωμένα προς ενίσχυση αγροτεμάχια δεν είναι ψηφιοποιημένα στο Ο.Π.Σ. 2012 
– G.I.S.

12.1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Α.  ΒΑΣΗ  ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ 
ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ

1. Στην περίπτωση αιτήσεων  ενίσχυσης  στο  πλαίσιο  των καθεστώτων  στρεμματικής 
ενίσχυσης της παραγράφου 2.1 της παρούσας, εάν διαπιστωθεί ότι η προσδιορισθείσα 
έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα στην αίτηση 
ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

2. Όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης:

– εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της 
δηλωθείσας έκτασης, ως βάση για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται το 
μικρότερο.

– εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, τα δηλωθέντα 
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δικαιώματα ενίσχυσης  περιορίζονται  στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός.

3. Με  την  επιφύλαξη  των  μειώσεων  και  των  αποκλεισμών,  (σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους 12.1.4 και 12.1.5 της παρούσας), στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης στο 
πλαίσιο των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης της παραγράφου 2.1 της παρούσας, 
εάν  η  δηλωθείσα  έκταση  μιας  καλλιεργητικής  ομάδας  είναι  μεγαλύτερη  από  την 
προσδιορισθείσα έκταση αυτής, η ενίσχυση για την εν λόγω ομάδα υπολογίζεται με βάση 
την προσδιορισθείσα έκταση.

Εντούτοις, με την επιφύλαξη του στοιχείου 6 της παραγράφου 18.1 της παρούσας, εάν η 
διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης 
που  έχει  δηλωθεί  για  ενίσχυση  στο  πλαίσιο  των  καθεστώτων  ενίσχυσης  (ενιαίας 
ενίσχυσης και ειδικής ενίσχυσης βαμβακιού) είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η 
προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό 
αυτό  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  οι  δηλωθείσες  ως  μεγαλύτερες  εκτάσεις  σε  επίπεδο 
καλλιεργητικής ομάδας.

Η  διάταξη  του  προηγούμενου  (δεύτερου)  εδαφίου  δεν  εφαρμόζεται  όταν  η  διαφορά 
αντιπροσωπεύει  άνω  του  20  %  της  συνολικής  έκτασης  που  έχει  δηλωθεί  για  τις 
ενισχύσεις.

4. Όσον αφορά τις εκτάσεις  που δηλώνονται για την πρόσθετη ενίσχυση του μέτρου 
ειδικής στήριξης στον τομέα σκληρού σίτου, εάν η δηλωθείσα έκταση είναι μεγαλύτερη 
από την έκταση μετά από αναγωγή της ελεγχθείσας ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου 
(πηλίκο της συνολικής ποσότητας πιστοποιημένων σπόρων - για τη χρήση της οποίας ο 
κάτοχος  της  εκμετάλλευσης  έχει  υποβάλει  αποδεικτικά  στοιχεία  -  δια  της  ελάχιστης 
αποδεκτής ποσότητας πιστοποιημένων σπόρων ανά εκτάριο, που έχει καθορισθεί από το 
ΥΠΑΑΤ),  τότε  για  τον  προσδιορισμό  της  έκτασης,  λαμβάνεται  υπόψη  η  ανηγμένη 
έκταση (βλέπε παράγραφο 7.2.2 της παρούσας).

5. Σε  περίπτωση  εκτάσεων  βοσκοτόπων  που  δηλώνονται  για  την  ενεργοποίηση 
δικαιωμάτων,  εάν  διαπιστωθεί  ότι  η  πυκνότητα  βόσκησης  είναι  μικρότερη  από  0,2 
ΜΜΖ/ha,  ως  επιλέξιμη  έκταση βοσκοτόπου για την  ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, 
λογίζεται  αυτή  που  προκύπτει  μετά  από αναγωγή  του  ελάχιστου  συνολικού  αριθμού 
ΜΜΖ που υπολογίζονται βάσει των δηλωθέντων διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων 
επιλέξιμων ζώων, καθώς και των επιλέξιμων ζώων που είναι καταχωρημένα στην ΚΒΔ, 
κατά  την  ημερομηνία  υποχρεωτικής  διατήρησης  του  βοσκοτόπου  στη  διάθεση  του 
γεωργού,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6.1.3  στοιχείο  3  της  παρούσας (πηλίκο  του 
ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΜΖ δια της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας των 
0,2 ΜΜΖ/ha).

6. Εάν  ο  κάτοχος  της  εκμετάλλευσης  δεν  κατέστη  δυνατόν  να  εκπληρώσει  τις 
υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου 15 της παρούσας, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την 
έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας 
βίας ή οι έκτακτες περιστάσεις.
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Β. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 11.2.1 και 11.2.2, εάν ο αριθμός ζώων που έχει 
δηλωθεί  σε  αίτηση  ενίσχυσης  υπερβαίνει  εκείνον  που  έχει  προσδιοριστεί  κατόπιν 
διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα προσδιορισθέντα 
ζώα.

Γενικά οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στα αποτελέσματα των διοικητικών όσο και  
των επιτόπιων ελέγχων.

12.1.4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ   
ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

1. Εάν,  όσον  αφορά μια  καλλιεργητική  ομάδα,  η  έκταση που έχει  δηλωθεί  για  τους 
σκοπούς  οποιουδήποτε  καθεστώτος  στρεμματικής  ενίσχυσης  της  παραγράφου  2.1 
στοιχεία  Α  και  Β  της  παρούσας  είναι  μεγαλύτερη  από  την  προσδιορισθείσα  έκταση 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.3 της παρούσας, τότε:

i. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 
20%  της  προσδιορισθείσας  έκτασης,  η  ενίσχυση  υπολογίζεται  με  βάση  την 
προσδιορισθείσα  έκταση,  μειωμένη  κατά  το  διπλάσιο  της  διαπιστωθείσας 
διαφοράς και

ii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται 
καμιά ενίσχυση βάσει της έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης, ο γεωργός - 
εκτός από τη μη λήψη ενίσχυσης, όπως προηγουμένως - αποκλείεται επί πλέον 
και από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου προς εκείνο που αντιστοιχεί στη 
διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας σύμφωνα με 
την παράγραφο 12.1.3 της παρούσας. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται, σύμφωνα με 
το  άρθρο  5β  του  κανονισμού  (ΕΚ)  885/2006.  Εάν  το  ποσό  δεν  μπορεί  να 
συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των 
τριών  ημερολογιακών  ετών  που  έπονται  του  ημερολογιακού  έτους  της 
διαπίστωσης, το υπόλοιπο παραγράφεται.

12.1.5 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚ   
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ 

1. Εάν   διαπιστωθεί  ότι  η  διαφορά  μεταξύ  της  δηλωθείσας  έκτασης  και  της 
προσδιορισθείσας σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.3 της παρούσας, υπερβαίνει το 0,5% 
της  προσδιορισθείσας  έκτασης  ή  το  1  εκτάριο  και  οφείλεται  σε  δήλωση  έκτασης 
μεγαλύτερης της πραγματικής από πρόθεση, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα 
δικαιούνταν  ο  γεωργός  (σύμφωνα  με  την  παράγραφο  12.1.3)  για  το  συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος δυνάμει του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης.

2. Επιπλέον, εάν η  εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, 
ο γεωργός αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο 
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που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας 
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  12.1.3  της  παρούσας.  Το  ποσό  αυτό  συμψηφίζεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) 885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να 
συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών 
ημερολογιακών  ετών  που  έπονται  του  ημερολογιακού  έτους  της  διαπίστωσης,  το 
υπόλοιπο παραγράφεται.

12.1.6 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  &   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ  ΟΣΟΝ  ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ   
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

1. Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης επιβολής μειώσεων και αποκλεισμών,( σύμφωνα 
με τις παραγράφους 12.1.4 ή 12.1.5 της παρούσας), εάν διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν 
τηρεί  τις  υποχρεώσεις  (που  απορρέουν  από  το  άρθρο  30  παράγραφοι  1  και  2  του 
κανονισμού(ΕΚ)  1121/2009),  στερείται  του  δικαιώματος  αύξησης  της  ενίσχυσης  που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)  73/2009. Επιπροσθέτως, 
η ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4, 
μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6.2.5 στοιχείο 4 
της παρούσας για τον συγκεκριμένο γεωργό.

12.1.7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ   
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

i. Καθυστερημένη  κατάθεση  αιτήσεων  ενίσχυσης  μέχρι  και  εικοσιπέντε  (25) 
εργάσιμες  ημέρες,  συνεπάγεται  την  επιβολή χρηματικών  κυρώσεων ύψους  1% ανά 
εργάσιμη ημέρα επί της αξίας της ενίσχυσης.

ii. Αιτήσεις  ενίσχυσης  που  κατατίθενται  εκπρόθεσμα  -  μετά  από  παρέλευση 
εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών - απορρίπτονται.

iii. Όταν  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστώνεται  έκταση  ελαιοτεμαχίου  μεγαλύτερη  της 
αιτηθείσας, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την αιτηθείσα.

iv. Διαπίστωση  υπέρβασης  μετά  τον  επιτόπιο  έλεγχο  μέχρι  20%  μεταξύ  της 
δηλωθείσας  και  διαπιστωθείσας  έκτασης  στην  αίτηση  ενίσχυσης,  συνεπάγεται 
υπολογισμό της ενίσχυσης με βάση τη δηλωθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο 
της διαπιστωθείσας υπέρβασης.

v. Διαπίστωση  υπέρβασης  κατά  τον  έλεγχο  μεγαλύτερης  από  20%  μεταξύ  της 
δηλωθείσας  στην  αίτηση  ενίσχυσης,  έκτασης  και  της  διαπιστωθείσας  έκτασης 
συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.

vi. Διαπίστωση υπέρβασης μεγαλύτερης από 0,5% αλλά όχι μεγαλύτερης από 20% 
μεταξύ  της  δηλωθείσας  στην  αίτηση  ενίσχυσης,  έκτασης  και  της  διαπιστωθείσας 
έκτασης, που αποδίδεται σε πρόθεση του αιτούντος εφόσον επέδειξε βαρεία αμέλεια 
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κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, επισύρει τον αποκλεισμό του από την ενίσχυση για 
το τρέχον έτος.

vii. Διαπίστωση  υπέρβασης  μεγαλύτερης  από  20%  μεταξύ  της  δηλωθείσας  στην 
αίτηση  ενίσχυσης  έκτασης  και  της  διαπιστωθείσας  έκτασης,  που  αποδίδεται  σε 
πρόθεση του  αιτούντος  εφόσον επέδειξε  βαρεία  αμέλεια  κατά  τη  συμπλήρωση της 
αίτησης, επισύρει τον αποκλεισμό του από την ενίσχυση για το τρέχον και το επόμενο 
έτος.

viii. Μη  διενέργεια  του  επιτόπιου  ελέγχου  από  υπαιτιότητα  του  ελαιοπαραγωγού, 
εκτός  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  επισύρει  αποκλεισμό  από  την  ενίσχυση  για  το 
τρέχον έτος.

ix. Διαπίστωση κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την 
διατήρηση του ελαιώνα σε καλές συνθήκες παραγωγής, συνεπάγεται αποκλεισμό από 
την ενίσχυση για το τρέχον έτος.

x. Διαπίστωση κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι δεν τηρείται ο όρος για την ελάχιστη 
πυκνότητα ελαιόδεντρων ανά στρέμμα και ελαιοτεμάχιο, συνεπάγεται αποκλεισμό από 
την ενίσχυση.

Οι ανωτέρω κυρώσεις αναφέρονται στις καταστάσεις πληρωμής που εκδίδονται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ  (όπως  αναφέρεται  στην  παράγραφο  18.3  της  παρούσας  εγκυκλίου), 
αναλυτικά ανά παραγωγό και είδος κύρωσης. 

12.1.8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΟΣΟΝ  ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   
ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

1. Εάν  ο  δικαιούχος  δεν  τηρεί έναν  ή  περισσότερους  όρους  για τη  χορήγηση  της 
ενίσχυσης  στο  πλαίσιο του  προγράμματος αναδιάρθρωσης,  υποχρεούται, πέραν  της 
επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δυνάμει της παραγράφου 18 της 
παρούσας, να καταβάλει ποσό ίσο προς το 10% του προς ανάκτηση ποσού.

2. Οι  χρηματικές  ποινές  που  πρέπει  να  επιβληθούν  σύμφωνα  με το  στοιχείο  1  δεν 
επιβάλλονται, εάν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την 
αρμόδια αρχή ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία και εάν έχει αναφέρει 
σαφώς τη μη συμμόρφωση γραπτώς και σε εύθετο χρόνο στην αρμόδια αρχή.

3. Οι  χρηματικές  ποινές που  αναφέρονται  στο  στοιχείο  1  δεν  επιβάλλονται,  εάν  η 
πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή άλλης οικείας 
αρχής,  το  σφάλμα δεν  ήταν  εύλογα δυνατόν  να  εντοπιστεί από τον  δικαιούχο  και  ο 
δικαιούχος ενήργησε με καλή πίστη.

4. Εάν η μη συμμόρφωση έχει  διαπραχθεί εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας,  ο 
δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο προς το 30% του προς ανάκτηση ποσού 
δυνάμει της παραγράφου 18.
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12.2  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12.2.1 ΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ   

1. Εάν, σε σχέση με μια αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης για 
το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού 
ζώων και  του προσδιορισθέντος  (σύμφωνα με  την παράγραφο 12.1.3  στοιχείο  Β της 
παρούσας εγκυκλίου), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο δικαιούται ο γεωργός 
στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων για τη συγκεκριμένη περίοδο πριμοδότησης, μειώνεται 
κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 3 της παρούσας παραγράφου, 
εφόσον οι παρατυπίες δεν αφορούν περισσότερες από τρία (3) ζώα. 

2. Εάν  οι  διαπιστούμενες  παρατυπίες  αφορούν  περισσότερες  από  τρία  (3)  ζώα,  το 
συνολικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο δικαιούται ο γεωργός στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων για τη συγκεκριμένη περίοδο πριμοδότησης, μειώνεται κατά:
α. το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 3, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 

10%,
β. το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται  σύμφωνα με  το στοιχείο  3,  εάν αυτό 

υπερβαίνει το 10%, αλλά δεν υπερβαίνει το 20%.

Εάν το ποσοστό που καθορίζεται  σύμφωνα με το στοιχείο 3 υπερβαίνει  το 20%, δεν 
χορηγείται για  τη  συγκεκριμένη  περίοδο  πριμοδότησης  η  ενίσχυση  την  οποία  θα 
δικαιούνταν ο γεωργός (σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.3 στοιχείο Β της παρούσας 
εγκυκλίου). 

Εάν  το  ποσοστό  που  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  στοιχείο  3  υπερβαίνει  το  50%,  ο 
γεωργός, επί πλέον, αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με 
εκείνο  που  αντιστοιχεί  στη  διαφορά  μεταξύ  του  δηλωθέντος  αριθμού  ζώων  και  του 
προσδιορισθέντος  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  12.1.3  στοιχείο  Β  της  παρούσας 
εγκυκλίου. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) 
885/2006, με μελλοντικές πληρωμές που πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο δικαιούχο 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής. Εάν το ποσό δε 
συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, κατά τη διάρκεια των τριών 
ημερολογιακών  ετών  που  έπονται  του  ημερολογιακού  έτους  της  διαπίστωσης,  το 
υπόλοιπο παραγράφεται.

3. Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται στα στοιχεία 1 και 2 της παρούσας 
παραγράφου, ο αριθμός βοοειδών, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο και 
των μέτρων ειδικής στήριξης για το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης  περιόδου  πριμοδότησης  και  σε  σχέση  με  τα  οποία  διαπιστώθηκαν 
παρατυπίες, διαιρείται δια του συνολικού αριθμού βοοειδών που προσδιορίστηκε για την 
εν λόγω περίοδο πριμοδότησης. 

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού 
(ΕΚ)  1122/2009, τα δυνητικά  επιλέξιμα  ζώα,  για  τα  οποία διαπιστώνεται  εσφαλμένη 
ταυτοποίηση  ή  καταγραφή  στο  σύστημα  αναγνώρισης  και  καταγραφής  βοοειδών, 
θεωρούνται ζώα για τα οποία έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες.
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4. Εφόσον οι διαφορές μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.3 στοιχείο Β της παρούσας εγκυκλίου, οφείλονται σε 
παρατυπίες  που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως,  απορρίπτεται  η ενίσχυση την οποία θα 
δικαιούνταν  ο  γεωργός  στο  πλαίσιο  των  εν  λόγω  μέτρων  κατ’  εφαρμογήν  της 
παραγράφου 12.1.3 στοιχείο Β της παρούσας εγκυκλίου, για τη συγκεκριμένη περίοδο 
πριμοδότησης.

Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται η διαφορά, (σύμφωνα με το στοιχείο 3 της παρούσας 
παραγράφου),  να  υπερβαίνει  το  20%,  ο  γεωργός  αποκλείεται  και  πάλι  από τη  λήψη 
ενισχύσεων  μέχρι  ποσού  ίσου  προς  εκείνο  που  αντιστοιχεί  στη  διαφορά  μεταξύ  του 
δηλωθέντος  αριθμού  ζώων  και  του  προσδιορισθέντος  (σύμφωνα  με  την  παράγραφο 
12.1.3 στοιχείο Β της παρούσας εγκυκλίου. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) 885/2006). Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ 
ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών 
ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο της οφειλής 
παραγράφεται.

5. Εφόσον  ο  γεωργός  δεν  συμμορφωθεί  με  τα  προβλεπόμενα  για  την  πολλαπλή 
συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

12.2.2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ  

1. Εάν, σε σχέση με μια αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου ειδικής στήριξης για 
το αιγοπρόβειο κρέας, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και 
του προσδιορισθέντος  (σύμφωνα  με  την  παράγραφο 12.1.3 στοιχείο  Β),  εφαρμόζεται 
αναλόγως η προηγούμενη παράγραφος στοιχεία 2,  3 και 4 από το πρώτο ζώο για το 
οποίο διαπιστώθηκαν παρατυπίες.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι η παρατυπία που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 
3  ή  4  οφείλεται  σε  παρατυπίες  που  διαπράχθηκαν  εκ  προθέσεως,  δεν  εγκρίνεται  το 
σύνολο του ποσού ενίσχυσης που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους. 

Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενίσχυσης ύψους 
ίσου με το εν λόγω ποσό. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του 
κανονισμού  (ΕΚ)  885/2006.  Εάν το ποσό δεν  μπορεί  να συμψηφιστεί  εξ  ολοκλήρου 
σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που 
έπονται  του  ημερολογιακού  έτους  της  διαπίστωσης,  το  υπόλοιπο  της  οφειλής 
παραγράφεται.

3. Όσον  αφορά  τους  γεωργούς  που  εκτρέφουν  προβατίνες  και  αίγες,  για  τις  οποίες 
δικαιούνται το ίδιο ύψος πριμοδότησης, εάν από επιτόπιο έλεγχο προκύψει διαφορά στη 
σύνθεση του ποιμνίου ως προς τον αριθμό των ζώων ανά είδος, τα ζώα θεωρείται ότι 
ανήκουν στην ίδια ομάδα.
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12.3  ΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

1. Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο γεωργός δεν δηλώσει όλες τις εκτάσεις που έχει 
στη νόμιμη κατοχή του και η διαφορά μεταξύ της έκτασης που δηλώθηκε στην ενιαία 
αίτηση,  αφενός,  και  του  αθροίσματος  της  δηλωθείσας  και  μη  δηλωθείσας  έκτασης, 
υπερβαίνει  το  3%  της  δηλωθείσας  έκτασης,  τότε  το  συνολικό  ποσό  των  άμεσων 
ενισχύσεων  που  είναι  καταβλητέες  στον  εν  λόγω  γεωργό  για  το  συγκεκριμένο  έτος 
μειώνεται κατά ποσοστό:
i. 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
ii. 2%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50% και
iii. 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.
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13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Ο υπολογισμός των  κυρώσεων λόγω πολλαπλής συμμόρφωσης γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κατ’ έτος εκδιδόμενη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

14.1 Ε  ΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ  

1. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 12.1 & 12.2 της 
παρούσας εγκυκλίου, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου ο γεωργός έχει υποβάλει 
ακριβή πραγματικά στοιχεία ή μπορεί  να αποδείξει  με άλλον τρόπο ότι δε συντρέχει 
υπαιτιότητα στο πρόσωπό του (ή στο πρόσωπο άλλου εξουσιοδοτημένου ή εκπροσώπου 
αυτού)..

2. Οι  μειώσεις  και  οι  αποκλεισμοί  που  προβλέπονται  στις 
παραγράφους  12.1  &  12.2  της  παρούσας  εγκυκλίου,  δεν 
εφαρμόζονται για τα μέρη της αίτησης ενίσχυσης, τα οποία ο 
γεωργός  ενημερώνει  εγγράφως  την  αρμόδια  ελεγκτική  αρχή 
ότι  η  υποβληθείσα  αίτηση  ενίσχυσης  είναι  ανακριβής  ή 
κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της,  υπό τον όρο ότι η 
αρμόδια ελεγκτική αρχή δεν έχει  γνωστοποιήσει στο γεωργό 
την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον 
έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με παρατυπίες στην αίτηση.

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο ενημέρωση από το γεωργό έχει ως αποτέλεσμα την 
προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης στην πραγματική κατάσταση.

14.2  ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση όπου μια κατάσταση μη συμμόρφωσης συνιστά επίσης παρατυπία, με 
αποτέλεσμα να καλύπτεται από την επιβολή μειώσεων ή αποκλεισμών σύμφωνα με την 
παράγραφο 12 της παρούσας: 

i. οι  μειώσεις  ή οι  αποκλεισμοί  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  12.1  και  12.2  της 
παρούσας  (οι  σχετικές  με  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας),  επιβάλλονται  ως  προς  τα 
αντίστοιχα καθεστώτα ενισχύσεων. 
ii. οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί σύμφωνα με την παράγραφο 13 της παρούσας (οι 
σχετικές με την πολλαπλή συμμόρφωση), επιβάλλονται ως προς το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων  που  πρόκειται  να  χορηγηθούν  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενιαίας 
ενίσχυσης και οιωνδήποτε άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, τα οποία δεν υπόκεινται 
στις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς που αναφέρονται στο σημείο i. 

Οι  μειώσεις  και  οι  αποκλεισμοί  που  αναφέρονται  στο  πρώτο  εδάφιο  επιβάλλονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 14.3 στοιχείο 2. της παρούσας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) 2988/95 του Συμβουλίου οι 
μειώσεις και οι αποκλεισμοί δυνάμει της παρούσας εγκυκλίου δε θίγουν τις πρόσθετες 
κυρώσεις που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων του κοινοτικού ή εθνικού 
δικαίου.
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14.3  Ε  ΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Το ποσό της ενίσχυσης, η οποία πρόκειται να καταβληθεί σε γεωργό στο πλαίσιο 
καθεστώτος  στήριξης  που  περιλαμβάνεται  στην παράγραφο 2.1  στοιχεία  Α & Β της 
παρούσας, υπολογίζεται τηρώντας τους όρους του εκάστοτε καθεστώτος στήριξης και 
λαμβάνοντας υπόψη, εάν χρειάζεται, την υπέρβαση της βασικής έκτασης, της μέγιστης 
εγγυημένης  έκτασης  ή  του  αριθμού  ζώων  για  τα  οποία  ο  παραγωγός  δικαιούται 
πριμοδότηση. 

2. Για  κάθε  καθεστώς  στήριξης  οι  μειώσεις  ή  αποκλεισμοί  συνεπεία 
παρατυπιών,  εκπρόθεσμης  υποβολής  αιτήσεων,  παράλειψης  δήλωσης 
αγροτεμαχίων,  υπέρβασης  των  δημοσιονομικών  ανωτάτων  ορίων, 
διαφοροποίησης,  δημοσιονομικής  πειθαρχίας  και  μη  τήρησης  της 
πολλαπλής συμμόρφωσης επιβάλλονται, εάν χρειάζεται, με τον ακόλουθο 
τρόπο και την ακόλουθη σειρά: 

i. Οι μειώσεις ή αποκλεισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 12.1 & 12.2  της 
παρούσας εγκυκλίου επιβάλλονται λόγω των παρατυπιών.
ii. Το ποσό που προκύπτει  από την εφαρμογή του στοιχείου  i.  χρησιμοποιείται  ως 
βάση  για  τον  υπολογισμό  των  ενδεχόμενων  μειώσεων  που  επιβάλλονται  συνεπεία 
εκπρόθεσμης  υποβολής  αίτησης,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3.3  &  3.4  της 
παρούσας εγκυκλίου. 
iii. Το ποσό που προκύπτει,  από την εφαρμογή του στοιχείου  ii.,χρησιμοποιείται ως 
βάση  για  τον  υπολογισμό  των  ενδεχόμενων  μειώσεων  που  επιβάλλονται  συνεπεία 
παράλειψης δήλωσης αγροτεμαχίων, σύμφωνα με την παράγραφο 12.3 της παρούσας 
εγκυκλίου.
iv. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, για τα οποία έχει καθοριστεί ανώτατο δημοσιονομικό 
όριο σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 παράγραφος 2 του ίδιου 
κανονισμού, τα κράτη μέλη αθροίζουν τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των στοιχείων i., ii. και iii.
Για καθένα από τα ανωτέρω καθεστώτα ενισχύσεων, προσδιορίζεται συντελεστής με 
διαίρεση  του  ποσού  του  αντίστοιχου  δημοσιονομικού  ορίου  διά  του  αθροίσματος 
ποσών  που  αναφέρεται  στο  πρώτο  εδάφιο.  Εάν  ο  συντελεστής  που  προκύπτει 
υπερβαίνει τη μονάδα, εφαρμόζεται συντελεστής ίσος με το 1.
Για τον υπολογισμό της  ενίσχυσης που πρόκειται  να καταβληθεί  στον μεμονωμένο 
γεωργό  στο  πλαίσιο  καθεστώτος  ενισχύσεων  για  το  οποίο  έχει  καθοριστεί 
δημοσιονομικό ανώτατο όριο, το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των στοιχείων 
i.,  ii. και iii. πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή που προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο. 
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14.4 ΒΑΣΗ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ   ΜΕΙΩΣΕΩΝ  ΛΟΓΩ  ΔΙΑΦΟΡ/ΣΗΣ,   
ΔΗΜΟΣ/ΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜ/ΣΗΣ

1. Οι  μειώσεις  λόγω  της  διαφοροποίησης  που  προβλέπονται  στην 
παράγραφο 20 της παρούσας και, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 1 
του κανονισμού (ΕΚ)  378/2007 του Συμβουλίου, καθώς και η μείωση 
που οφείλεται στη δημοσιονομική πειθαρχία που προβλέπεται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και  η  μείωσης που προβλέπεται  στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού, επιβάλλονται στο άθροισμα 
των ενισχύσεων από τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης που απαριθμούνται 
στο  παράρτημα  I  του  κανονισμού  (ΕΚ)  73/2009  τις  οποίες  δικαιούται 
κάθε  γεωργός,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στην 
παράγραφο 14.3 του παρούσας εγκυκλίου. 

2. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει  από την εφαρμογή του στοιχείου 1 
χρησιμεύει  ως βάση υπολογισμού οιωνδήποτε μειώσεων που πρέπει να 
γίνουν  λόγω μη τήρησης  της  διάταξης  περί  πολλαπλής  συμμόρφωσης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 13 της παρούσας εγκυκλίου.
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15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Ως ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις αναγνωρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες παραδείγματος χάριν σημειώθηκε: 

i. θάνατος του γεωργού,
ii. μακρόχρονη επαγγελματική ανικανότητα του γεωργού,
iii. δριμεία  φυσική  καταστροφή  που  επηρέασε  σημαντικά  τη  γεωργική  γη  της 

εκμετάλλευσης,
iv. καταστροφή από ατύχημα, των κτηρίων της εκμετάλλευσης που προορίζονταν 

για την εκτροφή των ζώων,
v. επιζωοτία  που προσβάλλει  το  σύνολο  ή  μέρος  της  αγέλης  του  κατόχου  της 

εκμετάλλευσης,
vi. υποχρεωτική  σφαγή  των  ζώων  της  εκμετάλλευσης  λόγω  ασθενειών  όπως 

βρουκέλλωση,  ενζωοτική  λεύκωση  κ.λπ.  (βεβαιώνεται  με  απόφαση  και 
βεβαίωση σφαγής της Δ/νσης Κτηνιατρικής),

vii. απαγόρευση επανασύστασης της εκτροφής για το χρονικό διάστημα το οποίο 
ορίζεται με σχετική απόφαση της Δ/νσης Κτηνιατρικής,

καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  που  κατά  την  νομολογία  των  εθνικών 
δικαστηρίων ή του ΔΕΚ μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

2. Αιτήσεις  για  την αναγνώριση λόγων ανωτέρας βίας  είτε  έκτακτων  ή εξαιρετικών 
περιστάσεων  με  τις  σχετικές  κατά  περίπτωση  αποδείξεις  στοιχειοθέτησής  τους, 
υποβάλλονται εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο 
κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει, στις κατά τόπους Περιφερειακές 
Διευθύνσεις  του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζουν, τον πλήρη φάκελο 
συνοδευόμενο από διευκρινιστική  έκθεση,  στην Κεντρική  Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειμένου να εξεταστούν και κριθούν. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις vi & vii, η 
εξέταση των φακέλων πραγματοποιείται από ελεγκτές των κατά τόπους Περιφερειακών 
Δ/νσεων  του ΟΠΕΚΕΠΕ και  εφόσον γίνουν  δεκτές,  προβαίνουν στην διόρθωση των 
αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης καταχωρώντας: 
• τον κωδικό ανωτέρας βίας 30613- απώλειες ζωικού κεφαλαίου
• το ορθό ζωικό κεφάλαιο

Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης έχει ειδοποιηθεί για την πρόθεση 
των αρμοδίων υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω έλεγχος 
αποκαλύψει παρατυπίες για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο παραγωγός δεν γίνεται δεκτή 
αναγνώριση  ανωτέρας  βίας,  εάν  δεν  έχει  προηγηθεί  γνωστοποίηση  των  λόγων  που 
επικαλείται ο παραγωγός πριν τον επιτόπιο ή κατά την διάρκεια αυτού, εφόσον τηρείται 
η προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω.

3. Επισημαίνεται  ότι  στις  περιπτώσεις  των  καθεστώτων  ενίσχυσης  του  στοιχείου  Α 
σημείο  2,  καθώς  και  του  μέτρου  χορήγησης  πρόσθετης  ενίσχυσης  του  στοιχείου  Β 
σημείο 2, της παραγράφου 2.1 της παρούσας,  «οι καλλιέργειες σε εκτάσεις που έχουν  
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σπαρθεί και καλλιεργούνται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα, αλλά δεν φθάνουν το στάδιο  
της ανθοφορίας ή της γαλακτικής ωρίμανσης λόγω εξαιρετικών καιρικών συνθηκών, που  
έχουν αναγνωρισθεί από το οικείο κράτος μέλος, παραμένουν επιλέξιμες για ενίσχυση, υπό  
τον όρο ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μέχρι  
αυτό το στάδιο της ανάπτυξης».
Επομένως, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώνουν επίσημα την επικράτηση ειδικών 
καιρικών συνθηκών που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ορισμένων καλλιεργειών, 
οι καλλιέργειες αυτές μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση στα 
πλαίσια του ΟΣ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις δε θα χρησιμοποιηθούν 
για κανέναν άλλο σκοπό κατά τα παραπάνω.

• Οι  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  επιβεβαιώνουν  περιπτώσεις  φυσικών  περιστατικών 
(απώλεια ζώων,  κλοπή κατά δήλωση παραγωγού,   υποχρεωτική  σφαγή,  υποχρεωτική 
θανάτωση κ.λπ.), που δεν αφορούν επιζωοτία.
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16 Φ  ΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 12.2.1 και 12.2.2 
της παρούσας, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου,  λόγω των επιπτώσεων φυσικών 
περιστατικών  στην  αγέλη  ή  στο  ποίμνιο,  ο  γεωργός  αδυνατεί  να  εκπληρώσει  την 
υποχρέωσή του να εκτρέφει,  κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής κατοχής,  τα ζώα για τα 
οποία  έχει  υποβάλλει  αίτηση  ενίσχυσης,  υπό  τον  όρο  ότι  έχει  γνωστοποιήσει  στις 
αρμόδιες αρχές εγγράφως εντός δέκα εργάσιμων ημερών τη διαπίστωση της μείωσης του 
αριθμού των ζώων.

Ως φυσικά περιστατικά λαμβάνονται τα εξής:

• θάνατος  ζώου  εξαιτίας  ασθένειας ή  λόγω  θνησιμότητας  που  δεν  υπάγεται  σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας,

• θάνατος ζώου εξαιτίας ατυχήματος, για το οποίο δεν ευθύνεται ο γεωργός.

Και επιβεβαιώνεται με βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής (π.χ. κτηνιατρική 
υπηρεσία, ΕΛ.Γ.Α.).

Η εξέταση  των  φακέλων  πραγματοποιείται  από  ελεγκτές  των  κατά  τόπους 
Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εφόσον γίνουν δεκτές,  προβαίνουν στην 
διόρθωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης καταχωρώντας.
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17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

17.1  ΕΚΘΕΣΕΙΣ   ΕΛΕΓΧΩΝ  

Οι  υπηρεσίες  στις  οποίες  έχει  ανατεθεί  η  εφαρμογή  προγραμμάτων  που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ πρέπει να συντάσσουν και να υποβάλλουν εκθέσεις. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται και η υποβολή εκθέσεων για την πορεία εφαρμογής του ΟΣ 
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν μία συνοπτική και πλήρη περιγραφή όλων των ελέγχων που 
προβλέπονται  από  την  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  διενεργούνται  από  τις  παραπάνω 
Υπηρεσίες,  του  τρόπου  και  χρόνου  πραγματοποίησης  αυτών,  καθώς  και  των 
αποτελεσμάτων τους.
Αποσκοπούν  στη διαρκή παρακολούθηση του προγράμματος, καθώς και στην έγκαιρη 
και τακτική ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής του πριν από τις πληρωμές, ώστε να 
προλαμβάνονται  οι  οποιεσδήποτε  παρατυπίες  και  να  πραγματοποιούνται  επιπλέον 
έλεγχοι,  όταν  κρίνεται  αναγκαίο  (αυξημένος  αριθμός  αιτήσεων  με  σημαντικές 
αποκλίσεις, σημαντικές αποκλίσεις σε συγκεκριμένες κοινότητες ή/και ψευδείς δηλώσεις 
κ.λπ.).

Με  την  έγκαιρη  υποβολή  πλήρως  συμπληρωμένων  εκθέσεων  διασφαλίζεται  η 
παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του Ο.Σ. καθώς και   η τήρηση της κοινοτικής 
νομοθεσίας, σχετικά με την επιλεξιμότητα των εγκριθεισών αιτήσεων.

Για την εμπορική περίοδο  2012-2013 θα πρέπει να υποβάλλεται μία έκθεση, η οποία 
συντάσσεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν ανά καθεστώς ενίσχυσης, τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, 
ελέγχους  πολλαπλής  συμμόρφωσης,  καθώς  και  ελέγχους  τηλεπισκόπησης  που 
πραγματοποιήθηκαν.
Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την 
έκδοση  καταστάσεων  πληρωμής,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  ο  απαραίτητος 
τεχνικός έλεγχος σχετικά με την ορθή εφαρμογή των καθεστώτων. Η έγκαιρη υποβολή 
της  έκθεσης  αυτής  είναι  πολύ  σημαντική,  διότι  επιτρέπει  εντοπισμό  πιθανών 
προβλημάτων εγκαίρως με αποτέλεσμα την αποφυγή καθυστέρησης των πληρωμών. 
Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  μεγάλων  αποκλίσεων  μεταξύ  δηλωθεισών  και 
προσδιορισθεισών εκτάσεων από τους ελέγχους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να μεριμνήσει 
για τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων. 

Οι  εν  λόγω  εκθέσεις  είναι  διαθέσιμες   κατά  τους  ελέγχους  για  την  εκκαθάριση  των   
λογαριασμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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18 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

18.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.  Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό των 
άμεσων ενισχύσεων που αιτούνται ή πρόκειται να τους καταβληθεί πριν από τις μειώσεις 
και τους αποκλεισμούς που προβλέπονται στις παραγράφους 12 και 13 της παρούσας 
είναι μικρότερο από 200 €.

2. Οι  πληρωμές  των  αντισταθμιστικών  ενισχύσεων  των  καθεστώτων στήριξης  του 
στοιχείου Α και των τομέων γεωργίας των μέτρων ειδικής στήριξης του στοιχείου Β, της 
παραγράφου 2.1 της παρούσας, καταβάλλονται έως και σε δύο δόσεις ετησίως κατά την 
περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (2013).

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου,  μετά από απόφαση της  Επιτροπής,  τα 
κράτη μέλη επιτρέπεται  να καταβάλλουν προκαταβολές  στους γεωργούς των άμεσων 
ενισχύσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 για τις 
αιτήσεις  που  υποβλήθηκαν  το  2012,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  η 
εξακρίβωση  των  όρων επιλεξιμότητας  δυνάμει  του  άρθρου  20 του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009. 

3. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή 
παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην παρούσα εγκύκλιο. 

4. Οι  ενισχύσεις  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  παρούσας  εγκυκλίου  δεν 
καταβάλλονται πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας,  την οποία 
πραγματοποιεί  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  της  παρούσας  και  τις 
υποπαραγράφους αυτής.

5. Εάν  οι  έλεγχοι  της  πολλαπλής  συμμόρφωσης,  που  προβλέπονται  στην  ΚΥΑ 
324032/24.12.04 (ΦΕΚ 1921/Β/24.12.04), των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
ΥΠΕΧΩΔΕ και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει 
μέχρι  σήμερα,  στην  ΚΥΑ  277628/29.05.06  (ΦΕΚ  764/Β/27.06.06),  των  υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις αποφάσεις 
λεπτομερειών  τους,  δεν  μπορούν  να  ολοκληρωθούν  πριν  από  την  καταβολή  της 
ενίσχυσης, η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 19 της παρούσας εγκυκλίου.

6. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων στα πλαίσια μεμονωμένων καθεστώτων 
στήριξης, δεν καταβάλλονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχτεί 
ότι  δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται  για τη λήψη των ενισχύσεων 
αυτών,  με  σκοπό  να  αποκομίσουν  οφέλη  αντίθετα  με  τους  στόχους  του  εν  λόγω 
καθεστώτος στήριξης.
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18.2 ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση 
των ενισχύσεων των καθεστώτων και μέτρων στήριξης της παραγράφου 2.1 στοιχεία Α, 
Β, Γ και στοιχείο Δ σημείο 1 της παρούσης στους δικαιούχους,  ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
δια των οργανικών μονάδων επιπέδου διεύθυνσης της κεντρικής  υπηρεσίας, οι οποίες 
έχουν  εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

18.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Οι  πληρωμές  διενεργούνται  στο  σύνολο  της  επικράτειας,  ή  ανά  Νομό,  ή  ΔΑΑ  και 
παρτίδα, μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών της 
Βάσης Δεδομένων, ο οποίος περιλαμβάνει:
1. Αναλυτική Κατάσταση  Πληρωμής των  δικαιούχων  ενίσχυσης  στο  σύνολο  της 
επικράτειας ή κατά νομό ή ΔΑΑ και παρτίδα εκτυπωμένη, από το μηχανογραφικό αρχείο 
πληρωμών  της  Βάσης  Δεδομένων,  και  υπογεγραμμένη  από  τον  προϊστάμενο  του 
αρμόδιου  τμήματος,  τον  προϊστάμενο  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  και  τον  Γενικό 
Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου απαιτείται.

2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνολο της επικράτειας ή κατά Νομό 
ή ΔΑΑ και παρτίδα, εκτυπωμένη από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης 
Δεδομένων,  και  υπογεγραμμένη  από  τον  προϊστάμενο  του  αρμόδιου  τμήματος,  τον 
προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου 
απαιτείται.

3. Λίστα  διοικητικού  και  υπολογιστικού  ελέγχου (check  list)  στο  σύνολο  της 
επικράτειας ή κατά Νομό ή ΔΑΑ των στοιχείων που ελέχθησαν, υπογεγραμμένη από 
τους αρμόδιους ελεγκτές.

4. Έκθεση  ελέγχου  από  τη  βάση  δεδομένων,  για  κάθε  συγκεντρωτική  κατάσταση 
πληρωμής,  με  συγκεντρωτική  αναφορά  των  αποτελεσμάτων  από  τον  διενεργηθέντα 
μηχανογραφικό  έλεγχο  διασταύρωσης,  υπογεγραμμένη  από  τον  προϊστάμενο  της 
αρμόδιας υπηρεσίας μηχανογράφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Έκθεση  ελέγχου  με  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  από  τον  διενεργηθέντα 
μηχανογραφικό έλεγχο διασταύρωσης χαρτογραφικών στοιχείων υπογεγραμμένη από 
τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Έκθεση  με  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα,  διοικητικών  και  επιτόπιων 
ελέγχων, μετά την ολοκλήρωση και καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων των ευρημάτων 
τους, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας τεχνικών ελέγχων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Έκθεση  ελέγχου  ορθού  υπολογισμού  Δικαιωμάτων  Ενιαίας  Ενίσχυσης για  το 
τρέχον έτος, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος.
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18.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. Η υπηρεσία μηχανογράφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνει από το αρχείο πληρωμών 
της  Βάσης  Δεδομένων  αναλυτικές  και  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πληρωμής  των 
δικαιούχων των ενισχύσεων των καθεστώτων και μέτρων στήριξης (της παραγράφου 2.1 
στοιχεία Α, Β, Γ και στοιχείο Δ σημείο 1 της παρούσης), στο σύνολο της επικράτειας ή 
ανά Νομό ή ΔΑΑ και  παρτίδα οι  οποίες  διαβιβάζονται  στην αρμόδια διεύθυνση της 
κεντρικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κατανέμονται για διοικητικό και υπολογιστικό 
έλεγχο στους  ελεγκτές  κάθε  βαθμίδας,  με μέριμνα και  ευθύνη του προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης.

2. Οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο  διασταύρωσης των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού 
της πληρωμής επί της οθόνης, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων, 
όπως  αυτά  περιλαμβάνονται  στην  ηλεκτρονική  Βάση  Δεδομένων,  σε  ποσοστό 
τουλάχιστον  1‰  και  μέχρι  1%  σε  επίπεδο  Νομού  ή  ΔΑΑ,  συμπληρώνουν  και 
υπογράφουν  τη  λίστα  ελέγχου  που  προβλέπεται,  στο  στοιχείο  3  της  προηγούμενης 
παραγράφου (18.3). 

3. Ο  φάκελος  πληρωμής  συμπληρωμένος  με  τα  δικαιολογητικά  της  προηγούμενης 
παραγράφου  (18.3)  και  αρμοδίως  υπογεγραμμένος  διαβιβάζεται  με  ευθύνη  του 
προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης στην αρμόδια Διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση εντολής πληρωμής.

19 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του επόμενου στοιχείου (2), σε περίπτωση 
αχρεώστητης  πληρωμής,  ο  κάτοχος  της  εκμετάλλευσης  επιστρέφει  το  σχετικό  ποσό, 
προσαυξημένο  κατά  τους  τόκους  που  υπολογίζονται  σύμφωνα  με  το  στοιχείο  3  της 
παρούσας παραγράφου.

2. Η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α).

Η διαδικασία  ανάκτησης δεν  εφαρμόζεται,  εφόσον το  ποσό,  χωρίς  τους  τόκους,  που 
πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο, είναι ίσο ή μικρότερο από 100 ευρώ σε σχέση με 
μεμονωμένη πληρωμή για ένα καθεστώς ενισχύσεων.

3. Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση του εγγράφου, 
περί της υποχρέωσης επιστροφής, στον κάτοχο της εκμετάλλευσης έως την επιστροφή ή 
την αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών.

Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, 
αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση 
ποσών βάσει των εθνικών διατάξεων. 

4. Η υποχρέωση επιστροφής που αναφέρεται στο παραπάνω στοιχείο 1 δεν ισχύει, εάν η 
πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το οποίο δεν ήταν εύλογα 
δυνατόν να εντοπιστεί από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης.
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Εντούτοις, εφόσον το σφάλμα συνδέεται με πραγματικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό  της  σχετικής  ενίσχυσης,  το  πρώτο  εδάφιο  εφαρμόζεται  μόνον  εάν  η 
απόφαση ανάκτησης δεν κοινοποιήθηκε εντός δωδεκαμήνου από την πληρωμή. 
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20 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Εάν, οι άμεσες ενισχύσεις  που δικαιούται  ένας γεωργός για ένα συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος, υπερβαίνουν τα 5.000 €, το ποσό πέραν των 5.000, μειώνεται 
για κάθε έτος έως το 2012 κατά τα ακόλουθα ποσοστά:

− 2009:   7%
− 2010:   8%
− 2011:   9%
− 2012: 10%

2. Τα  ποσοστά  που  αναφέρονται  στο  στοιχείο  1,  προσαυξάνονται  κατά  τέσσερις 
ποσοστιαίες μονάδες, όσον αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 300.000 €.

3. Οι  παραπάνω  μειώσεις  δεν  εφαρμόζονται  στις  άμεσες  ενισχύσεις  που 
χορηγούνται στους γεωργούς των νησιών του Αιγαίου πελάγους, όπως η έννοια 
αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1405/06.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
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21 Π  ΑΡΟΡΑΜΑΤΑ  

1. § 5.2 προτελευταίο εδάφιο.

2. § 9.13 ΚΥΑ κριθαριού Λήμνου.

3. § 11.1.2 Διοικητικός Μηχανογραφικός Έλεγχος.

4. § 11.2.6/Α/12 τέλος, προσθήκη Κέντρου.

5. § 11.2.6/Β/2 & 4 βοοειδή και αιγοπρόβατα.

6. § 11.3/3 τέλος, υπογραφή πρακτικού.

7. § 11.6.1 πρώτο εδάφιο, συσχέτιση με προηγούμενη παρατήρηση.

8. § 12.1.2/17 πυκνότητα βόσκησης.
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