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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1
  Πρόσκληση για την υποβολή «αιτήσεων ενίσχυσης και 

πληρωμής α΄ δόσης» προς ένταξη στο καθεστώς 
του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρω−
ση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» 
του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ)» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ. 2 περίπτωση γ΄ και παρ. 3 του

Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
2. Το Ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 

που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 και 44 αυτού.

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

6. Την υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886Β΄
12−9−2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κα−
τανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.»

7. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 
πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενι−
σχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

8. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007 – 2013, όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.

10. Την ΥΑ 9828/21−10−2008 (ΦΕΚ 2226/Β/30−10−2008) 
περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007−2013” (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην «Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το 
ΕΓΤΠΕ−Π», που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε 
σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 
324005/9.9.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1886/Β/12−09−2008)» και που 
στη συνέχεια μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, 
με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53Α 31−3−2010). 

11. Την ΚΥΑ 727/2010 (ΦΕΚ 1935Β/14−12−2010) περί Καθε−
στώς ενισχύσεων του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό 
αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης 
αγοράς» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 και ειδικότερα 
το άρθρο 9 «Δημοσιοποίηση – πρόσκληση Υποβολής 
Αιτήσεων Ενίσχυσης και πληρωμής α’ δόσης».

12. Την ΥΑ 5511/27−12−2010, (ΦΕΚ 20156Β/27−12−2010) περί 
Καθορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής της ΚΥΑ 727/2010 
για το Καθεστώς Ενισχύσεων του Μέτρου 144.

13. Την υπ’ αριθμ. 271726/6−9−2010 (ΦΕΚ 1400/τ.Β/6−9−
2010) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 (ΦΕΚ 
972/Β/22−05−2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας 
να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».

14. Την ΥΑ 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16−10−2008) περί 
καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 
– 2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε 
από την ΥΑ 11246/15−1−2010 (ΦΕΚ 14/Β/15−01−2010).

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας Απόφασης, την περίοδο 2007−2013, προ−
καλείται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαι−
ούχων για την καταβολή ενισχύσεων συνολικής δημόσιας 
δαπάνης ύψους 219.837.135 € που βαρύνει το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων ΣΑ 082 8, αποφασίζει:

Καλούμε, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
7730/727/2010 (ΦΕΚ1935/Β΄/14−12−2010) Κοινής Υπουργι−
κής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 
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Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 
144 Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρ−
ρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς, του άξονα 1 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013», όλους 
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν 
στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, να υποβάλουν αίτηση 
ενίσχυσης και πληρωμής α’ δόσης με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Το καθεστώς εφαρμόζεται στις περιοχές καπνοπαρα−
γωγής της χώρας, όπως αυτές έχουν οριστεί στο ΠΑΑ 
και παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.

Άρθρο 2
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης −

Πρόσκληση υποβολής «Επιχειρηματικού σχεδίου −
αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης»1

1. Σκοπός του καθεστώτος είναι η προσαρμογή των γεωρ−
γικών εκμεταλλεύσεων που πλήττονται από τη μεταρρύθ−
μιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση 
των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός 
γεωργίας μέσω της παροχής μεταβατικής στήριξης. 

2. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επι−
θυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του Μέτρου 1.4.4. 
«Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρ−
ρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση ενίσχυσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, 
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υπο−
βολής. Στη συνέχεια, η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει 
να εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και θεω−
ρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία. 

Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω των δικτυ−
ακών τόπων http://tobacco.opekepe.gr, www.opekepe.gr 
και www.agrotikianaptixi.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη η 
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ενίσχυσης θα 
πρέπει να αποσταλεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη αλ−
ληλογραφία στο Φορέα Εφαρμογής σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας. 

3. Έγκυρες θα θεωρούνται όσες αιτήσεις ενίσχυσης 
οριστικοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του καθε−
στώτος κατά την οριζόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας 
περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. 

4. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση ενίσχυσης 
λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος δη−
λώνει τη χρονική προτεραιότητά της έναντι των αιτή−
σεων ενίσχυσης που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. 
Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αφαιρεί 
τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
αίτηση ενίσχυσης από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης 
του Μέτρου. 

Άρθρο 3
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται 
το χρονικό διάστημα από 12/01/2011 έως 07/03/2011.

Άρθρο 4
Ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Οι απαραίτητοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί για την 
κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών του καθεστώ−
τος έχουν ήδη οριστεί στην ΚΥΑ 727/2010, άρθρο 3. 

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργι−
κής τους εκμετάλλευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, βρίσκεται εντός περιοχής 
καπνοπαραγωγής και εφόσον στο πρόσωπό τους κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ενεργοποίησαν, το έτος 2009, εκτατικά δικαιώματα 
προερχόμενα από καπνό.

β) Οι άμεσες ενισχύσεις τους μειώνονται από το 2010, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με το έτος 2009, 
σύμφωνα με το άρθρο 135 του Καν. 73/2009. Η μείωση 
αφορά αποκλειστικά στη μείωση, σε ποσοστό 50%, της 
αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από καπνό. 

γ) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, μέγιστης 
χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και με δεσμευτικούς 
στόχους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7.

δ) Έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, για τα έτη 2009 και 2010.

ε) Κατέχουν και ενεργοποιούν δικαιώματα προερχό−
μενα από καπνό.

στ) Δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα 
της πρόωρης συνταξιοδότησης.

ζ) Δε βρίσκονται στο αρχείο των απενταγμένων δι−
αδόχων δικαιούχων του προγράμματος της πρόωρης 
συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό. 

η) Αναλαμβάνουν, με την υπογραφή της Υπεύθυνης 
Δήλωσης του Ν. 1599/1986 η οποία εμπεριέχεται στην 
αίτηση ενίσχυσης, να τηρούν τις δεσμεύσεις του άρθρου 
7 της παρούσας.

Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότη−
τας που αναφέρονται στα σημεία α) έως ζ) διενεργείται 
αυτόματα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης. 

Άρθρο 6
Επιχειρηματικό σχέδιο υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο παρόν 
καθεστώς, υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την 
αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευ−
σής τους, περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης και 
εκτός γεωργίας. 

2. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων.

3. Το επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 727/2010, περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον:

3.1. Συνοπτική περιγραφή της κατάστασης που βρι−
σκόταν η εκμετάλλευση, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης 
(μέγεθος, δομή) και του κατόχου της.

1 Στο εξής «αίτησης ενίσχυσης»
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3.2. Συνοπτική περιγραφή των βασικών παραμέτρων 
της προβλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης εντός (αλλαγή 
κλάδου παραγωγής, είδους και μεθόδου καλλιέργειας) 
και εκτός γεωργίας. 

3.3. Συγκεκριμένους στόχους.
3.4. Χρονοδιάγραμμα και συνοπτική περιγραφή των 

δράσεων για την επίτευξη των στόχων.
3.5. Προβλεπόμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης 

μετά το πέρας των δράσεων που προβλέπονται στο 
προηγούμενο σημείο (3.4). 

Αναλυτικά, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής 
του επιχειρηματικού σχεδίου περιγράφεται στο άρθρο 
10 της παρούσας.

4. Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο 
αξιολογείται μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πρά−
ξης / δικαιούχων και ελέγχεται: 

α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναδιάρθρωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης 
των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω «αναδιάρθρω−
σης καλλιέργειας» ή «αλλαγής κλάδου παραγωγής» (πε−
ριπτώσεις 2.1.1. και 2.1.2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου που 
περιγράφεται στην ΚΥΑ 727/2010), μέσω της Ενιαίας 
Δήλωσης Εκμετάλλευσης της χρονιάς που αφορά. 

β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναδιάρθρωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης 
των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω της ένταξής 
τους σε Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ), μέσω της υποβολής αίτησης 
ενίσχυσης στο εν λόγω Μέτρο. 

5. Επιτρέπονται, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, έως 
δύο (2) τροποποιήσεις του επιχειρηματικού σχεδίου.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις δικαιούχων –

δεσμευτικοί στόχοι επιχειρηματικού σχεδίου

1. Οι δικαιούχοι του Μέτρου αναλαμβάνουν την υπο−
χρέωση, από την ένταξή τους σε αυτό έως και το έτος 
λήψης της τελικής δόσης της ενίσχυσης:

1.1. Να διατηρήσουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους 
στην περιοχή που δήλωσαν κατά την αίτηση ενίσχυ−
σης, ή, εφόσον αυτή διαφοροποιηθεί, να εξακολουθεί 
να ανήκει σε περιοχή καπνοπαραγωγής σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΑ.

1.2. Να συμπληρώνουν και να υποβάλουν κάθε έτος 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.3. Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο και να επιτύχουν τους δεσμευτικούς του στό−
χους εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην 
απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων. 

1.4. Να υποβάλουν κάθε έτος, στην αρμόδια ΔΟΥ, φο−
ρολογική δήλωση. 

1.5. Να μην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση με 
καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση και εμπορία ναρκωτικών 
ουσιών, ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος.

1.6. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους 
που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 

2. Οι δεσμευτικοί στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου 
αφορούν σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους:

2.1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της γεωργικής εκμετάλλευσης ή

2.2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος δια−
χείριση των φυσικών πόρων ή 

2.3. Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός 
γεωργίας μέσω της:

• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – τουρισμός υπαί−
θρου ή

• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – οικοτεχνία, χει−
ροτεχνία κ.λ.π., ή

• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – παροχή υπηρε−
σιών 

Η επαλήθευση / πιστοποίηση επίτευξης των δεσμευτι−
κών στόχων διενεργείται από το Φορέα Εφαρμογής: 

α) με βάση τα στοιχεία των Ενιαίων Δηλώσεων Εκ−
μετάλλευσης ή/και 

β) την πορεία των Μέτρων 1.2.1 του Άξονα 1, 2.1.4 και 
2.2.1 του Άξονα 2, 311, 312 και 313 του Άξονα 3 και 413 
και 411 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 − 2013. 

Στην περίπτωση β) η αναδιάρθρωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης των δικαιούχων 
θεωρείται ότι επιτυγχάνεται μέσω της ένταξής τους 
σε Μέτρο του ΠΑΑ, αποδεικνύεται δε με την απόφα−
ση έγκρισης πράξης του δικαιούχου στο αντίστοιχο 
Μέτρο.

Καταληκτική προθεσμία για την επαλήθευση / πιστο−
ποίηση της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων κατά 
την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι 
τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
έγκρισης πράξης/δικαιούχων.

Άρθρο 8
Οικονομική ενίσχυση

1. Η οικονομική ενίσχυση, το ανώτατο ύψος της οποίας 
ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 9.000 €, χορηγείται στους 
δικαιούχους του καθεστώτος με τη μορφή φθίνουσας 
κατ’ αποκοπή ενίσχυσης και καταβάλλεται σε τρεις δό−
σεις, όπως περιγράφεται στο επόμενο άρθρο.

2. Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους της ενί−
σχυσης ανά δικαιούχο, λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
απώλεια2, των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 
και 2012 που αυτός λαμβάνει, σε σύγκριση με το 2009 
και δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% αυτής. 

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων

1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε 3 
δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρημα−
τικού σχεδίου σε ότι αφορά στην επίτευξη των στόχων 
του, αλλά και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που 
περιλαμβάνεται σε αυτό ως ακολούθως: 

α) 1η Δόση σε ποσοστό 50% επί του συνολικού πο−
σού ενίσχυσης: Η πρώτη δόση καταβάλλεται το έτος 
2011 και αφορά στο 25% της συνολικής απώλειας των 
άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε 
σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να 
υπερβαίνει τα € 4.500. Η πρώτη δόση χορηγείται άμε−
σα μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης 
/ δικαιούχων.

β) 2η Δόση σε ποσοστό 34% επί του συνολικού πο−
σού της ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση καταβάλλεται το 
έτος 2012 και αφορά στο 17% της συνολικής απώλειας 
των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 

2 Η συνολική απώλεια αφορά στη μείωση κατά 50% της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό.
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σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί 
να υπερβεί τα € 3.000. Η 2η δόση χορηγείται μετά από 
αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με το Επιχειρημα−
τικό Σχέδιο.

γ) 3η Δόση σε ποσοστό 16% επί του συνολικού ποσού 
της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση καταβάλλεται το έτος 2013 
και αφορά στο 8% της συνολικής απώλειας των άμεσων 
ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 
2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα € 
1.500. Η 3η δόση χορηγείται μετά από αξιολόγηση της 
ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

2. Η ενίσχυση όπως εγκρίνεται, χωρίς καμία μείωση 
ή παρακράτηση, καταβάλλεται στους δικαιούχους με 
απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που 
οι ίδιοι δηλώνουν στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
και στην αίτηση ενίσχυσης. 

3. Για την καταβολή των ενισχύσεων, ανεξαρτήτου αριθ−
μού δόσης (α΄, β΄ ή γ΄ δόσης), απαιτείται σχετικό αίτημα 
πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία. Ειδικότερα για την 
καταβολή της α΄ δόσης ως αίτηση πληρωμής λαμβάνεται 
η αίτηση του υποψηφίου για ένταξη στο Μέτρο («Επιχει−
ρηματικό σχέδιο – αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ 
δόσης»). Ο χρόνος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμε−
νων, από τους δικαιούχους, αιτήσεων για την καταβολή 
της β΄ και γ΄ δόσης καθορίζεται με σχετική απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

4. Ως υπηρεσία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής 
ορίζεται ο Φορέας Εφαρμογής. 

5. Η καταβολή της α΄ δόσης πραγματοποιείται άμε−
σα μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης/ 
δικαιούχων. 

6. Η καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης στους δικαιούχους 
δεν απαιτεί εκ μέρους τους την προσκόμιση επιπλέον 
δικαιολογητικών πέραν της προαναφερθείσας αίτησης 
πληρωμής, καθώς ο Φορέας Εφαρμογής εξετάζει την 
πρόοδο ή/και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδί−
ου μέσα από την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης των 
δικαιούχων και την πορεία των Μέτρων του ΠΑΑ, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 4 του άρθρου 6 και 2 
του άρθρου 7 της παρούσας. 

7. Η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης πραγμα−
τοποιείται υποχρεωτικά σε 3 δόσεις κατά τα έτη 2011, 
2012 και 2013 ακόμα και εάν οι δεσμευτικοί στόχοι του 
επιχειρηματικού σχεδίου επιτευχθούν νωρίτερα (π.χ. 
εντός του έτους 2011 ή 2012).

Άρθρο 10

Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής του επιχειρημα−
τικού σχεδίου.

1. Οι υποψήφιοι αφού λάβουν γνώση της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης, 
θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ως ακολούθως: 

1.1. Επιλογή υποψηφίου: 
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου του και αυτόματα εξετάζεται η εκπλήρωση ή 
μη των κριτηρίων επιλογής του. Στη συνέχεια, εφόσον 
διαπιστωθεί η εκπλήρωση των τελευταίων, συμπληρώ−
νονται επίσης αυτόματα τα στοιχεία της μόνιμης κα−
τοικίας του (πίνακας Α1), της έδρας της εκμετάλλευσής 
του (πίνακας Α2), το πιστωτικό ίδρυμα και ο τραπεζικός 
λογαριασμός (πίνακας Α3) στο οποίο θα καταβληθεί η 
οικονομική ενίσχυση εφόσον ο υποψήφιος κριθεί ως 
δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 727/2010. 

Το σύνολο των εν λόγω πληροφοριών αντλείται από 
την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2010.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος δεν πλη−
ροί το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, εμφανίζεται το 
ακόλουθο κείμενο: «Δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλο−
γής και ως εκ τούτου δε μπορείτε να προχωρήσετε στη 
συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ενίσχυσης» 

1.2. Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου:
Ο υποψήφιος πριν προχωρήσει στην περιγραφή της 

εκμετάλλευσής του, των βασικών παραμέτρων της προ−
βλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών δραστη−
ριοτήτων της και των στόχων που επιδιώκει να επιτύχει 
μέσω αυτής, πρέπει να αποδεχθεί το περιεχόμενο της 
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 που περιλαμβά−
νεται στην αίτηση ενίσχυσης. 

1.3. Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστα−
σης του υποψηφίου:

Το σύνολο των στοιχείων των πινάκων 1.1 «Εκτατικά 
δικαιώματα τα οποία προέρχονται από τον καπνό» και 
1.2 «Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμετάλλευσης» συμπλη−
ρώνονται αυτόματα. 

1.4. Συνοπτική περιγραφή των βασικών παραμέτρων 
της προβλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης εντός και εκτός 
γεωργίας:

Στους Πίνακες 2.1.1 και 2.1.2, ο υποψήφιος, εφόσον το 
προβλέπει ο σχεδιασμός του, συμπληρώνει από ανα−
πτυσσόμενη λίστα το είδος των καλλιεργειών ή του 
ζωικού κεφαλαίου που θα περιλαμβάνει η εκμετάλλευ−
σή του μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και 
προσδιορίζει χρονικά την εγκατάσταση ή τη διατήρησή 
τους. 

Στους Πίνακες 2.1.3, 2.1.4 και 2.2, ο υποψήφιος, επίσης 
εφόσον το προβλέπει ο σχεδιασμός του, δηλώνει την/τις 
ενέργεια/ες στην/στις οποία/ες προτίθεται να προβεί 
προσδιορίζοντας χρονικά την επίτευξή τους σύμφωνα 
με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας. 

1.5. Προβλεπόμενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται 
μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου:

Ο πίνακας 3 συμπληρώνεται αυτόματα μετά τη συ−
μπλήρωση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου 
(1.4) από τον υποψήφιο. 

2. Υποβολή αίτησης ενίσχυσης.
2.1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονι−

κά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της 
παρούσας και προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες και 
να ενταχθούν οι υποψήφιοι στο Μέτρο, θα πρέπει να 
οριστικοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 
υποβολής.

2.2. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
θεωρείται η ημερομηνία οριστικοποίησης.

2.3. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του Ν. 1599/1986 και αποδοχής της απόφασης 
έγκρισης πράξης / δικαιούχων.

2.4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, 
κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι μία 
(1) αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια της ΚΥΑ 727/2010.

2.5. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ 727/2010, κάθε δυνητικός 
ωφελούμενος ενίσχυσης έχει δικαίωμα επανυποβολής 
αίτησης ενίσχυσης εφόσον η αρχική του αίτηση έχει 
απορριφθεί και ταυτόχρονα:

• Έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης
• Υπάρχει προκήρυξη σε ισχύ.
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Άρθρο 11:
Οριστικοποίηση – εκτύπωση −

αποστολή των αιτήσεων ενίσχυσης

1. Για να οριστικοποιηθεί η αίτηση ενίσχυσης θα πρέ−
πει: α) ο υποψήφιος να πληροί τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 727/2010 και β) να έχει συμπληρωθεί 
ο πίνακας 3 «Προβλεπόμενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχά−
νονται μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου» αυτής. 

2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί 
να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο 
διαδίκτυο.

3. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση ενίσχυσης 
λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος δη−
λώνει τη χρονική προτεραιότητά της έναντι των αιτή−
σεων ενίσχυσης που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. 
Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αφαιρεί 
τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
αίτηση ενίσχυσης από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης 
του Μέτρου.

4. Ακολουθεί η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης 
ενίσχυσης, η οποία υπογράφεται από το δικαιούχο και 
θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδή−
ποτε Δημόσια Υπηρεσία. 

5. Με ευθύνη του υποψηφίου, η εκτυπωμένη και θεω−
ρημένη για το γνήσιο της υπογραφής αίτηση που αντι−
στοιχεί σε αυτή που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα πρέπει 
να αποσταλεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την 
οριστικοποίησή της, με συστημένη αλληλογραφία στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. 
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Εφαρμογής είναι η 
εξής: “Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα, Λεωφόρος Αθηνών 54 – 56, ΤΚ 104 41, Αθήνα». 

Άρθρο 12
Κατάταξη των υποψηφίων –

έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων

1. Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιημένη ηλε−
κτρονική αίτηση ενίσχυσης και ο υποψήφιος να κατατα−
γεί στην κατηγορία των «δικαιούχων» θα πρέπει να:

1.1. Εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και θε−
ωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία.

1.2. Αποσταλεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε−
ρών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη αλλη−
λογραφία στο Φορέα Εφαρμογής. Εάν ανάμεσα στην 
ημερομηνία οριστικοποίησης και στην ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σφραγίδας της ανωτέρω συστημένης 
επιστολής μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών τότε η αποστολή θεωρείται 
άκυρη και η ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης διαγράφε−
ται. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος διατηρεί το 
δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση ενίσχυσης αμέσως 
μετά την ακύρωση της προηγούμενης.

2. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης, ο φο−
ρέας εφαρμογής διεξάγει 100% διοικητικούς ελέγχους 
μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος και εκτυπώ−
νει τα αποτελέσματα για το σύνολο των δικαιούχων. 

3. Με την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγ−
χου (βάσει τυχαίου δείγματος), σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010, από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σχε−
τική εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής, εκδίδει απόφαση 
έγκρισης πράξης / δικαιούχων (για τους υποψήφιους 

που έχουν κριθεί ως δικαιούχοι). Η εν λόγω απόφαση 
συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει 
ονομαστική κατάσταση των «δικαιούχων» με τα στοιχεία 
τους (φυσικό αντικείμενο) και το ποσό που αντιστοιχεί 
στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).

4. Ομοίως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με σχετική εισήγηση του Φορέα Εφαρμο−
γής, εκδίδει απόφαση απόρριψης υποψηφίων. Η εν λόγω 
απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο περι−
λαμβάνει ονομαστική κατάσταση των «απορριπτόμε−
νων» και το λόγο απόρριψης σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο.

5. Στην κατηγορία των «απορριπτόμενων» κατατάσ−
σονται οι υποψήφιοι:

5.1. οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε μετά την ολο−
κλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, 

5.2. των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν οριστικο−
ποιείται, 

5.3. οι οποίοι δεν αποστέλλουν εντός της αναφερ−
θείσας στο σημείο 1.2 της προηγούμενης παραγράφου 
προθεσμίας την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ορι−
στικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης.

Άρθρο 13
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Με την υπογραφή των αποφάσεων απόφασης έγκρι−
σης πράξης / δικαιούχων και απόρριψης υποψηφίων, οι 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σε «δικαιούχους» 
και «απορριπτόμενους» καθίστανται διαθέσιμοι μέσα 
από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Άρθρο 14
Τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου

1. Η αίτηση τροποποίησης γίνεται με διαδικασία αντί−
στοιχη με εκείνη που περιγράφεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 4 της παρούσας και περιλαμβάνει:

1.1. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος τροποποίησης 
και οριστικοποίηση αυτού.

1.2. Αποστολή, εντός 10 ημερών από την οριστικο−
ποίηση, στο Φορέα Εφαρμογής του εκτυπωμένου και 
υπογεγραμμένου οριστικοποιημένου αιτήματος τρο−
ποποίησης.

2. Με το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέ−
πει να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου του Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 727/2010.

3. Εκδίδεται απόφαση τροποποίησης έγκρισης πρά−
ξης/δικαιούχων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής του 
Μέτρου. 

4. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τρο−
ποποίησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για 
την απόφαση αυτή με σχετική αιτιολόγηση, στην οποία 
αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει το αρχικώς 
εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. 

Άρθρο 15
Ανάκληση απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων

1. Ο Φορέας Εφαρμογής είναι δυνατόν να εισηγηθεί 
ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο καθεστώς ενί−
σχυσης του Μέτρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1.1. παραίτηση δικαιούχων της ενίσχυσης,
1.2. υποβολή ψευδών στοιχείων εκ προθέσεως, 
1.3. παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης του επιχει−

ρηματικού τους σχεδίου, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν 
προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, στην υπο−
βολή αίτησης τροποποίησης αυτών ή στην ολοκλήρωσή 
τους, 

1.4. πορίσματος / συστάσεων διοικητικού ή επιτόπιου 
ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ ή του Φορέα Εφαρμογής, ή άλλης 
εθνικής ή κοινοτικής αρχής.

2. Για την ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο κα−
θεστώς του Μέτρου: 

2.1. εκδίδεται, απόφαση ανάκλησης της απόφασης 
έγκρισης πράξης / δικαιούχων με αρμοδιότητα ανάλο−
γη της έκδοσης της αρχικής απόφασης της έγκρισης 
πράξης / δικαιούχων που αφορά μόνο στους συγκεκρι−
μένους δικαιούχους. 

2.2. ενημερώνονται ο Οργανισμός Πληρωμών και οι 
δικαιούχοι και η απόφαση καταχωρείται στο φάκελο 
της πράξης. 

2.3. υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την ΕΥΔ ΠΑΑ τρο−
ποποιημένο τεχνικό δελτίο της πράξης για ενημέρωση 
του πληροφοριακού συστήματος. 

3. Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί στους δικαι−
ούχους ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται με τη διαδικασία 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από την 
επιστροφή τυχόν ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί, 
εξαιρούνται δικαιούχοι στους οποίους η ανάκληση της 
απόφασης έγκρισης έχει γίνει για λόγους ανωτέρας 
βίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 
1974/2006.

Άρθρο 16
Έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων

Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
γίνεται από το Φορέα Εφαρμογής και οι λεπτομέρειες 
για τις διαδικασίες αναφέρονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 
727/2010. 

Άρθρο 17
Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων

και προϋποθέσεων ένταξης στο παρόν καθεστώς

1. Εφόσον από έλεγχο επί της αίτησης πληρωμής προ−
κύψει ότι ο δικαιούχος: 

α) έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, η 
πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και 
αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται. Επιπλέον, 
ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του ίδιου Μέτρου για το αντίστοιχο και 
το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. 
(ΕΚ) 1975/2006).

β) δεν έχει πετύχει τους δεσμευτικούς στόχους εντός 
του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην απόφαση 
έγκρισης πράξης / δικαιούχων, χωρίς προηγουμένως να 
έχει υποβληθεί αίτηση τροποποίησης του επιχειρηματι−
κού σχεδίου, επιβάλλεται κύρωση 1% επί του συνολικού 
ποσού της ενίσχυσής του, όπως αυτό προσδιορίζεται 
στην απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων. 

2. Δικαιούχοι που αθετούν τις συμβατικές τους υπο−
χρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται με Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 
περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς 
να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας:

α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επι−

στρέφονται στο σύνολό τους, ως αχρεωστήτως κατα−
βληθείσες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
περί «Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πό−
ρους στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007−2013» και στον Καν.(ΕΚ) 
796/04 (Άρθρο 73) όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα με απόφαση του 
οργάνου που έχει εκδώσει την απόφαση έγκρισης πρά−
ξης / δικαιούχων.

4. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προ−
κύπτουν από τους παραπάνω αποκλεισμούς για μία συ−
γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα 
ποσά επόμενων περιόδων στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
μέτρου στήριξης βάσει του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 ή 
του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003, τις οποίες δικαιούται ο 
εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει 
κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που 
έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. 
Σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν θα επι−
στρέφονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 28 του Ν.2520/97 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 23 του Ν. 
2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001) ή με βάση το εκάστοτε 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 18
Πηγή χρηματοδότησης

1. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθε−
στώτος στήριξης για την αναδιάρθρωση εκμεταλλεύ−
σεων λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς 
αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και εθνικούς πόρους. 

2. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης για το οποίο θα 
μπορούν να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις για την 
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 219.837.135 €.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. του εδα−
φίου 1 του παρόντος Άρθρου χορηγείται σύμφωνα με το 
χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 144 του Π.Α.Α. 2007 
– 2013 και το Παράρτημα του Καν (ΕΚ) 1698/2005 ιδίως 
σε ότι αφορά τα ανώτατα ποσά στήριξης του άρθρου 
22 παρ. 2 του εν λόγω κανονισμού. 

4. Η συνολική δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, 
εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 19
Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων για το περιεχόμενο 
του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος

1. Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης 
του Μέτρου και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 
των δικαιούχων αναφέρονται στην με αριθμ. 727/2010 
ΚΥΑ, όπως ισχύει, καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 5511/27−
12−2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων «Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της 
ΚΥΑ 727/2010 για το Καθεστώς Ενισχύσεων του Μέτρου 
144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρ−
ρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 
– 2013» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του 
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.
minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικό−
τητα σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του ΠΑΑ και τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των 
Περιφερειών της Χώρας αναλαμβάνει την υποχρέωση 
Δημοσιοποίησης και Πληροφόρησης (π.χ. οργάνωση 
ανοικτών ημερίδων, οργάνωση γραφείων υποστήριξης, 
κλπ) για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των 
ενδιαφερομένων και τις υποχρεώσεις τους που απορ−
ρέουν από τον Καν (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006 και τον Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 259/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστι−
κότητα τηρεί αρχείο των ενεργειών δημοσιοποίησης 
και πληροφόρησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος.

4. Επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λαμβάνουν:

α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση www.minagric.gr.

β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του 
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, 
στη διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.

γ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) www.opekepe.gr.

δ) στα τηλέφωνα: 2105275231, 2105275271 και 
2105275230. 

Άρθρο 20
Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμα, Δήμος 
και Νομός) και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 
που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιο−
ποίησης. Ο κατάλογος με τα στοιχεία των δικαιούχων 
στήριξης και τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e−
enisxyseis.gr.

Άρθρο 22
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα: 
α) να δημοσιευτεί σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες 

εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας,

β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμ−
ματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών,

γ) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
Η παρούσα να κοινοποιηθεί:
α) στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, με την 

υποχρέωση κοινοποίησης στους οικείους Δήμους, και
β) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφε−

ρειών.
Παράρτημα 1

Περιοχές καπνοπαραγωγής, όπως περιγράφονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ).

Σύμφωνα με το ΠΑΑ ως καπνοπαραγωγικές περιοχές 
έχουν χαρακτηρισθεί οι ακόλουθοι Νομοί:

1 Αιτωλοακαρνανίας 17 Κορινθίας
2 Αργολίδας 18 Λακωνίας
3 Άρτας 19 Λάρισας
4 Βοιωτίας 20 Μαγνησίας
5 Γρεβενών 21 Ξάνθης
6 Δράμας 22 Πέλλας
7 Έβρου 23 Πιερίας
8 Ευρυτανίας 24 Πρέβεζας
9 Ημαθίας 25 Ροδόπης
10 Θεσσαλονίκης 26 Σερρών
11 Ιωαννίνων 27 Τρικάλων
12 Καβάλας 28 Φθιώτιδας
13 Καρδίτσας 29 Φλώρινας
14 Καστοριάς 30 Φωκίδας
15 Κιλκίς 31 Χαλκιδικής
16 Κοζάνης
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02000061001110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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