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ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.3 (Β) «Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 
 
 
 

         ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22.4.2005). 

3. Το Π.∆. 113/2010 (194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4. Το Π.∆. 85/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά 

και κατάργηση υπηρεσιών».  

5. Το Π.∆. 86/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

6. Το Π.∆. 90/5-7-2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5-7-2012) «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών». 

7. Το Π.∆. 119/25-6-2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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8. Το Π.∆. 118/25-6-2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 

9. Το Νόµο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν.∆. 131/74 «Περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και 
συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την 
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
199/Α΄/1983), όπως τροποποιηµένος ισχύει, και το Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997). 

11. Του άρθρ.36 του Ν.3614/07, όπου ορίζεται ως διαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
και της υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, εκχώρησης αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισµού Πληρωµών στο 
πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013. 

12. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

13. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011) και την υπ' αριθµ. 188763/10-10-
2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β’/13-10-2011), µε την οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισµός – ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ) µε τη συγχώνευση των εποπτευοµένων 
φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ): α) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) β) Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) - «∆ΗΜΗΤΡΑ» γ) Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). 

14. Του Νόµου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9-2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». 

15. Του Νόµου 3508/2006 (ΦΕΚ Α’ 249) «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 

16. Το Ν. 4093/9-11-2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016», ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος Ε. Ρυθµίσεις 
για τα ∆ηµόσια έσοδα, τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Οικονοµικών, Υποπαράγραφος Ε.1. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και 
λοιπές φορολογικές διατάξεις, µε τον οποίο καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και 
αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).   

17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηµατοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 
αριθµ. 1290/2005 του Συµβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασµών των οργανισµών 
πληρωµών τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιηµένος ισχύει. 
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21. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά 
την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα στήριξης 
της αγροτικής ανάπτυξης. 

22. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και 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. 

23. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεµβρίου 2009 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. 

24. Την αριθµ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 (CC1 No 
2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν 
τροποποίηση της συγκεκριµένης απόφασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αρίθµ. C(2012) 3447/23-
5-2012 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για τροποποίηση του εγκεκριµένου ΠΑΑ 2007-2013 και την 
αριθµ. πρωτ. 677150/7-6-2012 αποδοχή της Επιτροπής για την προτεινόµενη τροποποίηση του 
προγράµµατος, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η Γεωργοπεριβαλλοντική ∆ράση 2.3 (Β) του Μέτρου 
214.   

25. Την µε αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισµού Πληρωµής από το 1-9-2002».   

26. Την υπ΄ αριθµ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε 
την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

27. Το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2-1 και AGRO 2-2) του «ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ»  «∆ιαχείριση Αγροτικού 
Περιβάλλοντος – Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: 
Προδιαγραφή και Μέρος 2: Απαιτήσεις στη φυτική παραγωγή». 

28. Την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρµογή και πιστοποίηση του προτύπου AGRO 2.  

29. Την ΚΥΑ Επίβλεψης µε αριθµ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/Β/29-08-2007) «Καθορισµός πλαισίου 
επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστηµάτων και εγγραφής σε 
επίσηµο µητρώο τηρούµενο από τον ΟΠΕΓΕΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

30. Την µε αρ. πρωτ. 516/120684/7-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
«Σύσταση και συγκρότηση οµάδας εργασίας για τον έλεγχο του πλαισίου εφαρµογής της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης της ζάχαρης για το έτος 2012». 

31. Την από 25/11/2013 έκθεση της οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 516/120684/7-
10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

32. Την Αριθ. Πρωτοκ. 262385/21-4-10 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
«Εφαρµογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε 
εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 509/Β/23-4-10). 

33. Την Αρ. 324005/9-9-08 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β/12-9-2008) µε τίτλο «Αναδιάρθρωση, 
αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και την υπ’ αριθµ. 
135073/3-2-2011(ΦΕΚ 315/Β/25-2-2011) ΚΥΑ τροποποίησής της. 

34. Την µε αριθµ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
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Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

35. Την αριθµ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). 

36. Την αριθ.  3273/27-7-2012 απόφαση της ΕΥ∆ ΠΑΑ για την ενηµέρωση του Φορέα Εφαρµογής της 
∆ράσης 2.3 (Β) του Μέτρου 214 για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης πράξης από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 

37. Την υπ. αριθ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.3 (Β) «Σύστηµα  Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή 
σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013». 

38. Την υπ’ αριθµ. 10512/18-7-2012 εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα µε την οποία 
καθορίζονται οι ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής λιπαντικής και αρδευτικής αγωγής στο πλαίσιο της 
∆ράσης 2.3 (Β).  

39. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη ∆απάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 

40. Την αριθµ.  410/29-1-2014 σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ. 

41. Την αριθµ.  11324/29-1-2014 σύµφωνη γνώµη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αριθ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
∆ράσης 2.3 (Β) «Σύστηµα  Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», προκειµένου να συµπεριληφθούν ειδικότερες 
ρυθµίσεις που προβλέφθηκαν στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ∆ράσης. Οι διατάξεις της 
ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως: 

 

 

Άρθρο 2 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Α. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισµοί», παράγραφος 6 «Νόµιµη κατοχή», το πρώτο εδάφιο του 
σηµείου µε τίτλο «Για ιδιόκτητα αγροτεµάχια» αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«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 
∆ΟΥ, 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 ∆ΟΥ, το οποίο ο γεωργός είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής 
υποβολής του εντύπου Ε9, προσκοµίζεται αντίτυπο στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωµένο το συγκεκριµένο 
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τεµάχιο και 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». 

Β. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισµοί», η παράγραφος 13 «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαµβάνει: 

• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης. 

• Υπογεγραµµένη Σύµβαση µε τις τυχόν τροποποιήσεις της. 

• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωµής και δηλώσεων εφαρµογής. 

• Τα ΕΣΠ∆ και τυχόν τροποποιήσεις τους. 

• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης, και πιο συγκεκριµένα του κυρίως σώµατος των 
Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης, συνοδευόµενου από τη σελίδα του Παραρτήµατος στην οποία περιλαµβάνεται 
το όνοµα του δικαιούχου. 

• Αντίγραφα των ετήσιων συµβάσεων µε την ΕΒΖ A.E.  

• Αντίγραφα του εντύπου «Αίτηση – ∆ήλωση Πληροφοριακό ∆ελτίο Τευτλοκαλλιέργειας». 

• Αντίγραφο του τηρούµενου στο πλαίσιο της πολλαπλής συµµόρφωσης ηµερολογίου εργασιών και νόµιµα 
παραστατικά αγοράς λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος 
χρησιµοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιµολογίων, προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. 

• Αντίγραφο της σύµβασης µε το Φορέα Πιστοποίησης, και πιο συγκεκριµένα του κυρίως σώµατος της 
σύµβασης µε το Φορέα Πιστοποίησης, συνοδευόµενου από τη σελίδα του Παραρτήµατος στην οποία 
περιλαµβάνεται το όνοµα του δικαιούχου. 

• Τα προγράµµατα λίπανσης. 

• Αντίγραφα νόµιµων παραστατικών ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (∆ελτία αποστολής, τιµολόγια ή/και λοιπά 
παραστατικά αγοράς) των λιπασµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα ενταγµένα στη ∆ράση αγροτεµάχια της 
εκµετάλλευσης. 

• Τα προγράµµατα άρδευσης (µόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρµόζουν τη µεθοδολογία Β). 

• Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρµόδιου Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων για τις ποσότητες αρδευτικού νερού 
που εφαρµόστηκαν στα ενταγµένα στη ∆ράση αγροτεµάχια (µόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρµόζουν τη 
Μεθοδολογία Β)». 

 

 

Άρθρο 3 

Λεπτοµέρειες εφαρµογής 

Στο Άρθρο 6 «Λεπτοµέρειες εφαρµογής», η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν στον αγροπεριβαλλοντικό τους φάκελο και, σε περίπτωση 
ελέγχου, να επιδεικνύουν στην αρµόδια ελεγκτική αρχή, νόµιµα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση 
(∆ελτία αποστολής, τιµολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται 
στα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης που είναι ενταγµένα στη ∆ράση. Τονίζεται ότι τα παραστατικά που 
εκδίδονται για λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται σε αγροτεµάχια ενταγµένα στη ∆ράση, είναι διάφορα εκείνων 
που εκδίδονται για λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται σε µη ενταγµένα στη ∆ράση αγροτεµάχια της 
εκµετάλλευσης». 
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Άρθρο 4 

         Κριτήρια ένταξης 
 

Στο Άρθρο 7 «Κριτήρια ένταξης», παράγραφος 1 «Γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας», το σηµείο γ αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:  

«Να υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ)».     

 

 

Άρθρο 5 
        Ένταξη Πράξης – Χρηµατοδότηση - 

      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Στο Άρθρο 8 «Ένταξη Πράξης – Χρηµατοδότηση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«Ο Φορέας Εφαρµογής µε βάση τις διαθέσιµες πιστώσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ, προωθεί για 
υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόµενους που πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα 
κατωτέρω: 

• Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
• Ο τύπος της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν. 
• Τα κριτήρια ένταξης (επιλεξιµότητας και επιλογής) και τα παραστατικά που τα τεκµηριώνουν. 
• Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων. 
• Ο τρόπος υπολογισµού και χορήγησης της ενίσχυσης.  
• Οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
• Οι διαθέσιµες πιστώσεις. 
• Οι αρµόδιες υπηρεσίες και ο διαδικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών. 

 
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε ευθύνη του Φορέα Εφαρµογής, αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διαβιβάζεται στους Φορείς  Υλοποίησης. Αποδεικτικά 
στοιχεία της ανάρτησης στο διαδίκτυο τηρούνται από το Φορέα Εφαρµογής».  

 

 

Άρθρο 6 

         Υποβολή αίτησης ενίσχυσης 
 

A. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», παράγραφος 2, σηµείο Α, το υποσηµείο β αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

«Παραστατικά που τεκµηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα οποία είναι: 
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου που να 

πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία. 
• Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και ορισµός εκπροσώπου, ο 

οποίος θα υπογράψει τη σύµβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρµογής της. 
• Σύµβαση µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε., η οποία καλύπτει την έκταση για την 

οποία ο ενδιαφερόµενος αιτείται να ενταχθεί στη ∆ράση. 
• Αντίγραφο οµαδικής σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισµένο και εγγεγραµµένο στο 

Μητρώο του «ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ», για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο 
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υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (δύναται να προσκοµισθεί κατά την υπογραφή 
της σύµβασης)». 

 
B. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», παράγραφος 2, σηµείο Α, το υποσηµείο γ αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 
 

«Παραστατικά νόµιµης κατοχής των ιδιόκτητων και µικτών αγροτεµαχίων, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας». 
 

 

Άρθρο 7 

Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης 
 

Α. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σηµείο Α «Καταχώρηση 
αιτήσεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ή όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα που υποστηρίζει την εφαρµογή της ∆ράσης και 
λαµβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.  

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστηµα και 
διαβιβάζονται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων, πλήρως συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες σε έντυπη µορφή, 
µε τα συνυποβαλλόµενα παραστατικά που τεκµηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, στους αρµόδιους Φορείς 
Υλοποίησης, όπου και λαµβάνουν υπηρεσιακό αριθµό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σε 
έντυπη µορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την υπ’ αριθµ. 16228/23-11-2012 Πρόσκληση και εντός της προθεσµίας που 
προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπόλοιπες Προσκλήσεις. Μετά την 
παραλαβή της έντυπης αίτησης ενίσχυσης και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθµού πρωτοκόλλου, οι Φορείς 
Υλοποίησης εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστηµα.  
 
Μετά την υποβολή της έντυπης µορφής των αιτήσεων ενίσχυσης, ο αρµόδιος Φορέας Υλοποίησης προβαίνει 
στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης». 

 

Β. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σηµείο Β «∆ιαδικασία 
αξιολόγησης αιτήσεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης, µε βάση την ακόλουθη 
διαδικασία: 

1.  ∆ιοικητικός - επιτόπιος έλεγχος 

Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσεων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.  
Επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται µόνον σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπονοιών για απάτη. Στην 
περίπτωση αυτή, γίνονται διοικητικοί ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την ΕΥΕ 
ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, προκειµένου να εξακριβωθεί το βάσιµο ή µη της καταγγελίας. 

2.     Κατάταξη αιτήσεων µε βάση τη σειρά βαθµολογίας 

Στο στάδιο αυτό, µε βάση τις διαθέσιµες πιστώσεις και τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν από τα 
κριτήρια επιλογής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται µε φθίνουσα σειρά σε εν δυνάµει δικαιούχους και 
επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρούνται οι απορριπτόµενοι µε τους λόγους απόρριψής τους. 

Οι Φ.Υ. ενηµερώνουν το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση  της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει µέσω δειγµατοληπτικών ελέγχων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ενηµερώνει 
τους Φ.Υ να δηµοσιοποιήσουν τις καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους, επιλαχόντες και 
απορριπτόµενους. 

3. ∆ηµοσιοποίηση 

Οι Φ.Υ. δηµοσιοποιούν τις καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους, επιλαχόντες, απορριπτόµενους 
µε: 

α)   Ανάρτηση για διάστηµα δέκα (10) τουλάχιστον εργασίµων ηµερών στον πίνακα ανακοινώσεων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της αιρετής Περιφέρειας και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

β)   Αποστολή των καταστάσεων στους δήµους και στις κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους µε την 
επισήµανση ότι αυτές πρέπει να δηµοσιοποιηθούν µε κάθε πρόσφορο µέσο και τουλάχιστον να 
αναρτηθούν για διάστηµα δέκα (10) εργασίµων ηµερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του 
∆ήµου και των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.      

Αποδεικτικά της δηµοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ.  

Οι καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόµενους, οι οποίες περιλαµβάνουν τη 
συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν και τους λόγους απόρριψης, αντίστοιχα, φέρουν την επισήµανση ότι 
η οριστική κρίση γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχοµένως θα υποβληθούν. 

 
4. Οι ενδιαφερόµενοι εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης, δύνανται να 
υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται εντός δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της, από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε ευθύνη του 
Φορέα Υλοποίησης µε απόφαση του Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας για το σκοπό αυτό και στην 
οποία συµµετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. 
 
Στις ανωτέρω επιτροπές δεν µπορούν να συµµετέχουν µέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο 
οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάµενου.  

Τα τελικά αποτελέσµατα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης, ώστε 
να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάµει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόµενων». 

 

 

Άρθρο 8 

Έγκριση δικαιούχων 

Α. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σηµείο α αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Εισήγηση του φορέα υλοποίησης όπου, µεταξύ άλλων, αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι µε τους οποίους 
δηµοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και έκθεση ελέγχου µε τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσµάτων των διενεργηθέντων 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο Πληροφοριακό Σύστηµα, υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενο του 
αρµόδιου τµήµατος και τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης». 

Β. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σηµείο β αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αντίγραφα των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων, για όσους δικαιούχους έχουν πραγµατοποιηθεί αυτοί, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της αριθ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2556/Β΄/20-9-2012) καθώς και αντίγραφα των πρακτικών της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων». 
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Άρθρο 9 

              ∆ιαχείριση και υπογραφή σύµβασης 
 

Α. Στο Άρθρο 13 «∆ιαχείριση και υπογραφή σύµβασης», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι Φ.Υ., µε τη λήψη της απόφασης έγκρισης του άρθρου 12 της παρούσας, ενηµερώνουν τους δικαιούχους ότι 
πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών να προσέλθουν στην έδρα του φορέα προκειµένου να υπογράψουν 
τη σχετική σύµβαση. Η µη προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύµβασης µετά την 
παρέλευση της προθεσµίας, συνεπάγεται µη ένταξή του στη ∆ράση, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 

                Η σύµβαση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:  
• Τα συµβαλλόµενα µέρη 
• Το σκοπό και το αντικείµενο της σύµβασης  
• Τη διάρκεια της σύµβασης 
• Τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών 
• Το ετήσιο και συνολικό ύψος ενίσχυσης και τη διαδικασία χορήγησης αυτής  
• Τους ελέγχους και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε εφαρµογή εθνικών και κοινοτικών διατάξεων 

σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύµβασης  
• Τις περιπτώσεις ανάκληση της σύµβασης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών 
• Τον όρο «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης 

της σύµβασης σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο από την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία» 

Η σύµβαση συνοδεύεται από το ΕΣΠ∆ του πρώτου έτους εφαρµογής.  

Όσοι εκ των δικαιούχων δεν υπέβαλαν αντίγραφο οµαδικής σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα µε την αίτηση 
ενίσχυσης, είναι υποχρεωµένοι να την υποβάλουν κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι υποψήφιοι της υπ’ 
αριθµ. 16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εξαιρούνται, προκειµένου να υπογράψουν τη 
σύµβαση της ∆ράσης, από την υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου οµαδικής σύµβασης µε Πιστοποιητικό 
Φορέα.     
 

Η σύµβαση και τα ΕΣΠ∆ τροποποιούνται, εφόσον απαιτείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας 
απόφασης». 

 

Β. Στο Άρθρο 13 «∆ιαχείριση και υπογραφή σύµβασης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν 
ενεργές συµβάσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσαρµόσουν τις δεσµεύσεις τους σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράµµατος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραµµατική 
περίοδο. Εάν η προσαρµογή δεν είναι αποδεκτή από το δικαιούχο, η δέσµευση παύει να ισχύει χωρίς να 
ζητείται επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων για την περίοδο κατά την οποία ίσχυε». 

 

 

Άρθρο 10 

             Τροποποίηση Σύµβασης & ΕΣΠ∆  - 
           Μεταβιβάσεις 

 
Στο Άρθρο 15 «Τροποποίηση Σύµβασης & ΕΣΠ∆  - Μεταβιβάσεις», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
  
«Το ΕΣΠ∆ τροποποιείται στην περίπτωση που ο δικαιούχος εγκαταστήσει µέρος ή ολόκληρη τη φυτεία 
σακχαροτεύτλων σε αγροτεµάχια διαφορετικά από αυτά στα οποία είχε αρχικά προγραµµατίσει και είχε 
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περιγράψει στο αρχικώς υποβληθέν ΕΣΠ∆, το οποίο κατατέθηκε µε τη δήλωση εφαρµογής. Οι δικαιούχοι 
υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση τροποποίησης του ΕΣΠ∆ στο Φ.Υ., οπωσδήποτε πριν την έναρξη σποράς της 
τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και έως την ηµεροµηνία υποβολής της ΑΕΕ εκάστου έτους. Το αίτηµα για 
τροποποίηση ΕΣΠ∆ ελέγχεται από το Φ.Υ. και εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης ισχύει το 
τελευταίο εγκεκριµένο ΕΣΠ∆. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του ΕΣΠ∆ αφορά το επόµενο έτος 
εφαρµογής». 
      
 

Άρθρο 11 

            ∆ιαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
 
Α. Στο Άρθρο 17 «∆ιαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Με τη συµπλήρωση ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης των δεσµεύσεων του έτους εφαρµογής και κάθε 
έτους που έπεται, και εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο φορέα 
υλοποίησης δήλωση εφαρµογής. Η δήλωση εφαρµογής υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά 
στο πληροφοριακό σύστηµα που υποστηρίζει την εφαρµογή της ∆ράσης και λαµβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 
Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση εφαρµογής του πρώτου έτους εφαρµογής, η οποία υποβάλλεται στο φορέα 
υλοποίησης µε την υπογραφή της σύµβασης της δράσης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, στην 
περίπτωση που η σύµβαση της δράσης δεν έχει υπογραφεί κατά την ως άνω περιγραφείσα χρονική περίοδο. Η 
δήλωση εφαρµογής συνοδεύεται από: 

α) το πρόγραµµα  λίπανσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρµογής.  

β) το πρόγραµµα άρδευσης το οποίο  ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρµογής (µόνο για τους δικαιούχους οι 
οποίοι εφαρµόζουν τη Μεθοδολογία Β). 

γ) τα νόµιµα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (∆ελτία αποστολής, τιµολόγια ή/και λοιπά 
παραστατικά αγοράς) των λιπασµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης που 
ήταν ενταγµένα στη ∆ράση το αντίστοιχο έτος εφαρµογής. 

δ) το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, στο οποίο περιγράφεται η διαχείριση των αγροτεµαχίων τα 
οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν µε σακχαρότευτλο το επόµενο έτος εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων 
στοιχείων σχετικά µε τη λίπανση και άρδευση των αγροτεµαχίων αυτών. 

ε) τη βεβαίωση του αρµόδιου Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που 
εφαρµόστηκε στα ενταγµένα στη ∆ράση αγροτεµάχια το αντίστοιχο έτος εφαρµογής (µόνο για τους δικαιούχους 
οι οποίοι εφαρµόζουν τη Μεθοδολογία Β).  

στ) την «Αίτηση – ∆ήλωση Πληροφοριακό ∆ελτίο Τευτλοκαλλιέργειας» για το επόµενο έτος εφαρµογής, εφόσον 
αυτή υπάρχει. 

ζ) την ετήσια σύµβαση µε την ΕΒΖ Α.Ε. για το έτος εφαρµογής του οποίου ο δικαιούχος αιτείται την πληρωµή, µε 
την εξαίρεση του πρώτου έτους εφαρµογής για το οποίο η σύµβαση µε την ΕΒΖ Α.Ε. έχει ήδη προσκοµισθεί στο 
πλαίσιο της αίτησης ενίσχυσης της ∆ράσης.       

η) την οµαδική σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα για το επόµενο έτος εφαρµογής, στην περίπτωση που η 
υφιστάµενη σύµβαση δεν καλύπτει το επόµενο έτος εφαρµογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της υπ’ αριθµ. 
16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προσκοµίσουν, στο πλαίσιο της 
δήλωσης εφαρµογής του πρώτου έτους εφαρµογής (2012), αντίγραφο οµαδικής σύµβασης µε τον Πιστοποιητικό 
Φορέα που να καλύπτει τουλάχιστον το δεύτερο έτος εφαρµογής (2013). Από την υποχρέωση προσκόµισης 
αντιγράφου της οµαδικής σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα για το επόµενο έτος εφαρµογής, στην περίπτωση 
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που η υφιστάµενη σύµβαση δεν καλύπτει το επόµενο έτος εφαρµογής, εξαιρούνται οι δικαιούχοι που έχουν 
υπαχθεί στο καθεστώς ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιπτώσεων του άρθρου 21 της παρούσας απόφασης.    
 
θ) το οµαδικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του AGRO2 του Πιστοποιητικού Φορέα µε επισυναπτόµενο 
κατάλογο παραγωγών, όπου περιλαµβάνεται ο δικαιούχος και τα στοιχεία των αγροτεµαχίων του. Εξαιρούνται 
από την υποχρέωση προσκόµισης οµαδικού Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης AGRO2 από Πιστοποιητικό Φορέα 
για το πρώτο έτος εφαρµογής (2012), οι υποψήφιοι της υπ’ αριθµ. 16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, οι οποίοι καλύπτονται από το από 25/11/2013 πόρισµα της έκθεσης της οµάδας εργασίας που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 516/120684/7-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων. 
 

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρµογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστηµα και 
διαβιβάζονται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων πλήρως συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες σε έντυπη µορφή, 
µε τα συνυποβαλλόµενα παραστατικά, στους αρµόδιους Φορείς Υλοποίησης, όπου και λαµβάνουν υπηρεσιακό 
αριθµό πρωτοκόλλου. Οι δηλώσεις εφαρµογής υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του πρώτου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Μετά την παραλαβή της έντυπης 
δήλωσης εφαρµογής και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθµού πρωτοκόλλου, οι Φορείς Υλοποίησης εισάγουν το 
υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστηµα. 

Τα παραστατικά των σηµείων α (πρόγραµµα λίπανσης), β (πρόγραµµα άρδευσης) και δ (ΕΣΠ∆), υποβάλλονται 
από το δικαιούχο µηχανογραφικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος που υποστηρίζει την εφαρµογή της 
∆ράσης. Το σύνολο των παραστατικών που έχουν υποβληθεί µηχανογραφικά (παραστατικά των σηµείων α, β 
και δ), εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστηµα µε ευθύνη του δικαιούχου και µαζί µε τα παραστατικά των 
σηµείων γ (παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση), ε (βεβαίωση Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων) στ 
(Αίτηση – ∆ήλωση Πληροφοριακό δελτίο τευτλοκαλλιέργειας) και ζ (ετήσια σύµβαση µε ΕΒΖ), υποβάλλονται σε 
έντυπη µορφή, µαζί µε την έντυπη µορφή της δήλωσης εφαρµογής, στο Φ.Υ. 

Τα παραστατικά των σηµείων η (σύµβαση µε πιστοποιητικό φορέα) και θ (πιστοποιητικό συµµόρφωσης), 
αποστέλλονται µε ευθύνη της ΕΒΖ Α.Ε σε ακριβή φωτοαντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 
οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη ενσωµάτωσης τους στο µηχανογραφικό σύστηµα. ∆ιευκρινίζεται ότι για τα 
ανωτέρω παραστατικά των σηµείων  η και θ, οι Φ.Υ. εκτυπώνουν από τη µηχανογραφική εφαρµογή το σώµα 
των κειµένων και τα αντίστοιχα Παραρτήµατα, τα οποία τηρούν στο υπηρεσιακό τους αρχείο».   

Β. Στο Άρθρο 17 «∆ιαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωµής δηµοσιοποιούνται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης 
προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον. Επί των 
αναρτηµένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωµής, δύνανται να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης ανάρτησης». 

 

Γ. Στο Άρθρο 17 «∆ιαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός διαστήµατος δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, 
από τριµελή επιτροπή στην οποία συµµετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός, η οποία ορίζεται µε απόφαση του 
Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ή/και της Περιφέρειας, εφόσον δεν 
υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης της επιτροπής µε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Στην επιτροπή 
εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν µέλη τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, 
οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωµής και τη δήλωση εφαρµογής του ενιστάµενου». 
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∆. Στο Άρθρο 17 «∆ιαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν ανά Πρόσκληση, φάκελο πληρωµής 
δικαιούχων και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Ο έλεγχος των φακέλων πληρωµής 
διενεργείται από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύµφωνα µε το ισχύον έγγραφο 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Ο φάκελος πληρωµής περιλαµβάνει: 

α) Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list) µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωµής, όπως αυτά προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση και 
καταχώριση στη Βάση ∆εδοµένων των αποτελεσµάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο ελεγκτή, τον προϊστάµενο του αρµόδιου τµήµατος και τον προϊστάµενο του 
φορέα υλοποίησης. Στα στοιχεία περιλαµβάνεται και η «Βεβαίωση επιλεξιµότητας δαπανών». 

β)  Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πληρωµής, µε συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσµάτων 
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενο του αρµόδιου 
τµήµατος και τον προϊστάµενο του φορέα υλοποίησης. 

γ) Αναλυτική Κατάσταση ∆είγµατος Πληρωµών, υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους ελεγκτές, τον προϊστάµενο 
του αρµόδιου τµήµατος και τον προϊστάµενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία εµφανίζονται οι δικαιούχοι που 
περιλαµβάνονται στο δείγµα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των δικαιούχων που περιλαµβάνονται 
στην Αναλυτική Ονοµαστική Κατάσταση Πληρωµής. 

δ) Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους ελεγκτές. 

ε) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονοµαστικής Κατάστασης Πληρωµής των δικαιούχων 
ενίσχυσης υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους ελεγκτές, τον αρµόδιο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάµενο του 
αρµόδιου τµήµατος και τον προϊστάµενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα αναλυτικά 
στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, το ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης και η 
αντίστοιχη Κοινοτική Συµµετοχή. Η πλήρης Αναλυτική Ονοµαστική Κατάσταση Πληρωµής διαβιβάζεται σε 
ηλεκτρονική µορφή ή µε υποβολή µαγνητικού µέσου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

στ) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωµής επί της οποίας πραγµατοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της 
συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρµόδιο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάµενο του αρµόδιου 
τµήµατος και τον προϊστάµενο του φορέα υλοποίησης». 

 
 

Άρθρο 12 

Κυρώσεις 

Α. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισµός από τη ∆ράση βάσει της 
έκτασης», το σηµείο στ αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Εφόσον σε αγροτεµάχιο διαπιστώνεται η ύπαρξη άλλης καλλιέργειας από τη δηλωθείσα στο ΕΣΠ∆ ή αλλαγή 
χρήσης, ισχύουν τα κάτωθι: 
 
• Αλλαγή καλλιέργειας  

Σε περίπτωση που σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια κατά τον διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί για 
πρώτη φορά άλλη καλλιέργεια από αυτή που έχει δηλωθεί στο εγκεκριµένο ΕΣΠ∆, επιβάλλεται ποσοστιαία 
µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της 
έκτασης µε επιλέξιµη καλλιέργεια του εγκεκριµένου ΕΣΠ∆ και της προσδιορισθείσας έκτασης µε επιλέξιµη 
καλλιέργεια, σύµφωνα µε τον τύπο: 
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                                          100 Χ   (%)           (1) 

Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία 
µείωση που κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον τύπο:  

                             n X 100 Χ   (%)           (2) 

όπου n = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα. 

Όταν η µείωση αντιπροσωπεύει ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 50 % του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν 
χορηγείται καµία ενίσχυση για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος. Επανάληψη της ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται 
οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των µέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, 
προσαυξηµένων µε τους νόµιµους τόκους.   

• Αλλαγή χρήσης 

Όταν σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια διαπιστωθεί αλλαγή χρήσης, ο δικαιούχος θεωρείται ότι ενήργησε εκ 
προθέσεως και η ενίσχυση για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής δεν καταβάλλεται. Τυχόν επανάληψη της ως 
άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη ∆ράση και επιστροφή των µέχρι τότε 
καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξηµένων µε τους νόµιµους τόκους. 

Β. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισµός από τη ∆ράση βάσει της 
έκτασης», προστίθεται σηµείο ζ ως ακολούθως:  

«Ως µη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός των εκτάσεων που 
καλύπτονται από τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται και: 

• η ασυµφωνία χαρτογραφικών κωδικών & 
• η µη ύπαρξη παραστατικών νόµιµης κατοχής των αγροτεµαχίων». 

Γ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 3 «Μη τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης» αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Σε περίπτωση µη τήρησης της Πολλαπλής Συµµόρφωσης, εφαρµόζονται οι µειώσεις που προβλέπονται στις 
αποφάσεις εφαρµογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι µειώσεις επιβάλλονται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπολογισµός τους διασφαλίζεται µέσω των ετήσιων δειγµατοληπτικών ελέγχων που 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την ετήσια εγκύκλιο-εγχειρίδιο διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ». 

∆. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 4 «Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, αίτησης πληρωµής 
και δήλωσης εφαρµογής από το δικαιούχο» µετονοµάζεται σε «Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας 
Ενίσχυσης/αίτησης πληρωµής και δήλωσης εφαρµογής από το δικαιούχο» και αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτηση πληρωµής µε αναφορά 
στον κωδικό παράλληλης ∆ράσης που εφαρµόζει ανά αγροτεµάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης 
επιφέρει αποκλεισµό από την ενίσχυση για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 21 της οικείας  ΚΥΑ. Τυχόν 
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επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται µονοµερή διακοπή της σύµβασης και επιβολή των σχετικών 
κυρώσεων της παραγράφου 6 «∆ιακοπή της σύµβασης» του Άρθρου 19 της οικείας ΚΥΑ.  

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης εφαρµογής. 

Ως µη υποβολή αίτησης πληρωµής-δήλωσης εφαρµογής θεωρείται η µη υποβολή τους εντός εξαµήνου από την 
καταληκτική ηµεροµηνία». 

Ε. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 7 «Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων» αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεµποδίζει µε οποιοδήποτε τρόπο ή 
δεν συνεργάζεται µε εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η 
εκµετάλλευσή του θεωρείται ως µη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καµία ενίσχυση».  

ΣΤ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθετες κυρώσεις», το σηµείο α «Μη προσκόµιση 
πιστοποιητικού συµµόρφωσης - σύµβασης µε ΕΒΖ Α.Ε.» µετονοµάζεται σε «Μη προσκόµιση πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης / σύµβασης µε πιστοποιητικό φορέα / σύµβασης µε ΕΒΖ Α.Ε. – Προσκόµιση πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης / σύµβασης µε ΕΒΖ Α.Ε. που δεν καλύπτει το σύνολο της ενταγµένης έκτασης» και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

• «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη του Πιστοποιητικού συµµόρφωσης για το AGRO2 για το 
αιτούµενο προς πληρωµή έτος εφαρµογής ή έλλειψη σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα (στην περίπτωση 
που η υφιστάµενη σύµβαση δεν καλύπτει το επόµενο έτος εφαρµογής) ή έλλειψη σύµβασης µε την ΕΒΖ 
Α.Ε. για το αιτούµενο προς πληρωµή έτος εφαρµογής, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για το συγκεκριµένο 
έτος εφαρµογής. Εξαιρούνται της εν λόγω κύρωσης, οι περιπτώσεις που διαπιστωθεί έλλειψη 
Πιστοποιητικού συµµόρφωσης για το AGRO2 ή έλλειψη σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα για το πρώτο 
έτος εφαρµογής (2012) των δικαιούχων της υπ’ αριθµ. 16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη 
∆ράση και επιστροφή των µέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξηµένων µε τους νόµιµους 
τόκους.  

• Σε περίπτωση που η προσκοµισθείσα  σύµβαση µε την ΕΒΖ Α.Ε. δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τµήµα της 
ενταγµένης έκτασης, για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής καταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην 
έκταση της σύµβασης µε την ΕΒΖ Α.Ε. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η 
ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύµβασης µε την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έτος και 
επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το εν λόγω έτος. 
Σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της 
σύµβασης µε την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά 
δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη 
φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύµβασης µε την ΕΒΖ Α.Ε. για το 
συγκεκριµένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 
20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέµπτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που 
αντιστοιχεί στην έκταση της σύµβασης µε την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται 
µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. 

• Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν Πιστοποιητικό συµµόρφωσης δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τµήµα 
της ενταγµένης έκτασης, για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής καταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην 
πιστοποιηθείσα έκταση και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης 
κατά 5% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που 
αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριµένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του 
συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για 
τρίτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριµένο 
έτος και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το εν 
λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην 
πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριµένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται µείωση του συνολικά 
δικαιούµενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέµπτη 
φορά, δεν καταβάλλεται καµία ενίσχυση για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής». 
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Ζ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθετες κυρώσεις», το σηµείο γ «Έλλειψη νόµιµων 
παραστατικών δαπανών, συγκεντρωτικά τιµολόγια λιπασµάτων για εντός και εκτός ∆ράσης αγροτεµάχια» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«• Εφόσον ο δικαιούχος δεν προσκοµίσει στην ελεγκτική αρχή νόµιµα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά 
περίπτωση (∆ελτία αποστολής, τιµολόγια, ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) ή / και τα παραστατικά: 

- Έχουν εκδοθεί εκτός των νόµιµων προθεσµιών από την τελευταία δόση λίπανσης, δηλαδή µετά την 
παρέλευση ενός µηνός από την ηµεροµηνία εφαρµογής της τελευταίας δόσης λίπανσης και δεν συνοδεύονται 
από δελτία αποστολής, τα οποία να έχουν εκδοθεί µέχρι τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης 
της τελευταίας δόσης λίπανσης ή 

- ∆εν είναι θεωρηµένα από τη ∆.Ο.Υ. βάσει ΚΒΣ ή όπως προβλέπεται βάσει ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, 

τότε δεν δικαιούνται καµία ενίσχυση για το έτος παράβασης. 

• Εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει συγκεντρωτικά παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, για τα 
λιπάσµατα για τα εντός και εκτός ∆ράσης αγροτεµάχια, τότε επιβάλλεται µείωση της συνολικής δικαιούµενης 
ενίσχυσης κατά 30%. Σε περίπτωση επανάληψης δεν καταβάλλεται καµία ενίσχυση για το έτος. Επανάληψη για 
τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη ∆ράση και επιστροφή των 
µέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξηµένων µε τους νόµιµους τόκους».  
 

 

Άρθρο 13 

Ανωτέρα βία – Εξαιρετικές περιπτώσεις 

Το Άρθρο 21 «Ανωτέρα βία» µετονοµάζεται σε «Ανωτέρα βία – Εξαιρετικές περιπτώσεις» και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

«∆ύνανται να γίνουν δεκτές οι ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις:    

α)  θάνατος δικαιούχου, 

β)  µακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία, 

γ)  απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιµη την ηµέρα 
ανάληψης της δέσµευσης, 

δ)    σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σηµαντικά τη γεωργική εκµετάλλευση. 

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φ.Υ. 
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. 

Ο Φ.Υ. αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις διαβιβάζει σε τριµελή επιτροπή, η οποία συστήνεται από 
υπαλλήλους του, η οποία και γνωµοδοτεί. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συµµετέχει και υπάλληλος της 
Νοµικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσµατα της γνωµοδότησης εισάγονται στο πληροφοριακό 
σύστηµα και γνωστοποιούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 
 
 

Άρθρο 14 

Κανόνες εφαρµογής 

Α. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρµογής», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Ένας δικαιούχος δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σε περισσότερες από µία (1) δράσεις του Μέτρου 
214. Εξαίρεση αποτελούν: α) οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις που αφορούν ζώα β) η γεωργοπεριβαλλοντική 
δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για αγροτεµάχια τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 1.1. & 
γ) ενδιαφερόµενοι που τη στιγµή δηµοσιοποίησης µιας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν 
απορριπτόµενοι τελικής κατάταξης άλλης δράσης που είχε προκηρυχθεί και αφορούσε σε προγενέστερο έτος 
εφαρµογής». 
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Β. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρµογής», προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:  

«Όταν η αιτούµενη προς ένταξη ή/και πληρωµή έκταση ενός αγροτεµαχίου της εκµετάλλευσης, είναι µικρότερη 
από την έκταση του αγροτεµαχίου όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΑΕΕ, οι δεσµεύσεις του προτύπου AGRO2 
καθώς και τα σχετικά έγγραφα του φορέα πιστοποίησης (σύµβαση, πιστοποιητικό συµµόρφωσης) θα πρέπει να 
αφορούν στο σύνολο της έκτασης του εν λόγω αγροτεµαχίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΑΕΕ, και όχι µόνο 
στο τµήµα του που εντάχθηκε στη ∆ράση».    

 

 

Άρθρο 15 

Τελικές διατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.  

2.   Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

                     

       

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ    

 

 

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ                  

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

 

 

       
       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
          ΜΙΧ. ΖΗΝΑΣ  

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ Β4 
 
 
 
 
 

ΑΙΚ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΕ 
ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝ. ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ 

 
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

∆ΗΜ. ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ 
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