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Έχοντας υπόψη: 
 

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

2. Του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22.4.2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα». 

3. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) περί «Σύστασης Οργανισμού 
Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

4. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και 
ειδικότερα του άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
σύμφωνα με το άρθρο 10§22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α/31-3-2010). 

5. Το Ν.Δ. 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). 

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

7. Του άρθρου 36 του Ν. 3614/07, όπου ορίζεται ως διαπιστευμένος Οργανισμός 
Πληρωμών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και της υπ’ αριθμ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 
327/Β/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης  του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.   
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8. Την υπ’ αριθμ. 2876/7-10-2009 (ΦΕΚ Β’ 2234) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7-9-2010 (ΦΕΚ Α’ 154) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 
Α’213/07.10.2009)  

10. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α’221/05.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 
(ΦΕΚ Α’56), Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α’64),  Π.Δ. 50/2010 (Α’ 89) και το Π.Δ. 96/2010 
(ΦΕΚ Α’170)  

11. Την με αριθμό 399570/10-11-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα 
Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης 
Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), ‘όπως 
συμπληρώθηκε με τις 229920/20-2-2002 (ΦΕΚ 233/02 ΤΒ) και 222822/6-5-2003 
(ΦΕΚ592/03 ΤΒ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07.  

12. Την αριθμ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 523/ 009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο κ. 
Ευάγγελος Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο 
οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

13. Την αριθμ. 334247/21-2-01(ΦΕΚ  Β’ 187),  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και 
Γεωργίας «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 222816/23-4-2003 (ΦΕΚ Β’ 555) και 
301480/22-10-04 (ΦΕΚ Β’ 1632) όμοιες αποφάσεις 

14. 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». 

15. 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.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

16. Της με αριθμ. 37501/4/3/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωμή των Μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 
περιόδου 2007-2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 
«Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000-2006από το ΠΔΕ, καθώς και 
ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του». 

17. Της με αριθ. 9828/21-10-08 (ΦΕΚ 2226/β/30.10.08) Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-
2013 στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) για την προκήρυξη των 
μέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά. 

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

19. 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. 

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

21. 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 
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όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.  

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλής συμμόρφωση σε 
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) όπως ισχύει. 

24. 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. 

25. 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, 
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. 

26. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 
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, όπως τροποποιημένος ισχύει.  

27. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 (CC1 No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά 
και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης 
απόφασης της Επιτροπής. 

28. Την αριθ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.1886 / τ. Β -12.9.2008) «Αναδιάρθρωση, 
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013».  

29. Την Απόφαση αριθ. 11246/2010 (ΦΕΚ 14Β/15-1-2010) του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013» 

30. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στο Μέτρο με κωδικό 144 του  Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ( Π.Α.Α.) περιόδου 2007 – 2013, δυνάμει των άρθρων 20 § δ 
(ιιι) και 36α του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, την 
περίοδο 2007 – 2013, προκαλείται ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων έναντι των 
δικαιούχων για την καταβολή ενισχύσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 219.837.135 
€ που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΑ082 8. 

32. Ότι πρέπει να καθορισθεί το πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 144 για την ανάληψη 
Νομικών Δεσμεύσεων έναντι των δικαιούχων και την καταβολή των ενισχύσεων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω 
μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1  «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ) το οποίο είναι ενταγμένο στην Προγραμματική Περίοδο 2007 - 
2013, εγκρίνουμε τα ακόλουθα:    
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Καθεστώς ενίσχυσης εκμεταλλεύσεων υπό αναδιάρθρωση λόγω 
μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς.  

 
Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής  
 
Το καθεστώς εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές έχουν 
οριστεί στο ΠΑΑ και παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. 

 
Άρθρο 2: Στόχος και Στρατηγική του Καθεστώτος Ενίσχυσης 
 
Στόχος του καθεστώτος είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται 
από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών 
τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας σε εφαρμογή του άρθρου 135 του Καν. 
73/2009.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεταβατική στήριξη για τα έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία 
παρέχεται, μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου, στους γεωργούς που 
πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται 
δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ενδιαφέρονται να προσαρμοστούν στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο την αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους εντός και εκτός γεωργίας.  
 
Άρθρο 3: Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω 
μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 2007 – 2013, ισχύουν οι 
ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν: 
 
1. Αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης είναι η αίτηση που υποβάλλει ο 

ενδιαφερόμενος προκειμένου μετά την έγκρισή της από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να 
υπαχθεί στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης. Η αίτηση περιλαμβάνει το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο καθώς επίσης και την αίτηση πληρωμής α΄ δόσης. 

 
2. Αίτηση πληρωμής β΄ και γ΄ δόσης είναι η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος 

προκειμένου, μετά από σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, να του καταβληθεί η 
αναλογούσα, ανά δόση, οικονομική ενίσχυση.  

 
3. Απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων είναι η απόφαση του Φορέα Εφαρμογής  

όπου αναφέρεται η ένταξη του συνόλου των δικαιούχων του Μέτρου 144. Στη εν λόγω 
απόφαση προσαρτάται Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση 
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δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το ποσό που αντιστοιχεί στον 
καθένα  (οικονομικό αντικείμενο). 

 
4. Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. 
 
5. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης 

αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της απόφασης 
έγκρισης πράξης / δικαιούχων με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

 
6. Παρανόμως καταβληθέν ποσό είναι κάθε δαπάνη που δεν είναι νόμιμη και κανονική.  

 
7. Διατάκτης είναι ο Φορέας Εφαρμογής ο οποίος κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση 

δαπάνης, αναλαμβάνει την υποχρέωση των διαδικασιών της επιστροφής των 
αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών.  

 
8. Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που εντάσσεται στο παρόν 

καθεστώς ενισχύσεων του ΠΑΑ 2007 – 2013, λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και 
δεσμεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καθεστώτος. 

 
9. Ενδιαφερόμενος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να 

υποβάλλει ή υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο - αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ 
δόσης στο παρόν καθεστώς. 

 
10. Γεωργική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή 

περισσοτέρων προϊόντων των κλάδων της Γεωργίας υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση, 
όπως αυτή έχει δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του δικαιούχου.  
Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης, πλην της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής, δύνανται να περιλαμβάνονται η διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, 
συσκευασία, αποθήκευση, επεξεργασία, χονδρική και λιανική πώληση των προϊόντων 
που παράγει η εκμετάλλευση. 

 
11. Ανωτέρα βία - Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η 

ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο 
γεγονός. 

 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά: 

 
• Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης 
• Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης 
• Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν 

προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης. 
• Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της 

εκμετάλλευσης. 
• Καταστροφή λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της εκμετάλλευσης που προορίζονταν 

για την εκτροφή των ζώων. 
• Επιζωοτία που προσβάλει το σύνολο ή μέρος της αγέλης του κατόχου της 

εκμετάλλευσης. 
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Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οι σχετικές 
αποδείξεις υποβληθούν εγγράφως στο Φορέα Εφαρμογής το αργότερο εντός 
διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης 
είναι σε θέσει να το πράξει. 

 
Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί δύναται να συμπληρώνονται περαιτέρω με αποφάσεις 
λεπτομερειών εφαρμογής. 

 
Άρθρο 4: Υπηρεσίες και Φορείς Διαχείρισης, Εφαρμογής, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου 
 
1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ). 
 
2. Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – 

Ανταγωνιστικότητα. 
 
3. Οργανισμός Πληρωμής: Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη 

επεξεργασίας των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων και της καταβολής των 
ενισχύσεων. 

 
Άρθρο 5: Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων 
 
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των 

οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής1 όπως 
αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης, 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 προέρχεται καπνό.  

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

δ) Έχουν υποβάλλει, για το έτος υποβολής της αίτησης, Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

ε) Κατέχουν και ενεργοποιούν δικαιώματα προερχόμενα από καπνό. 
στ) Δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης. 
ζ) Δεν βρίσκονται στο αρχείο των απενταγμένων διαδόχων δικαιούχων του 

προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό.  
ζ) Αναλαμβάνουν να τηρούν τις δεσμεύσεις του άρθρου 7 της παρούσας. 

 

                                                      
1 Οι περιοχές καπνοπαραγωγής παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. 
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Άρθρο 6: Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων 
 
1. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο παρόν καθεστώς, υποβάλλουν 

επιχειρηματικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής 
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 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

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

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 σημείο 3.4 του παρόντος άρθρου.  
 
4. Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται μετά την πάροδο δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων. 
 
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 υποχρέωση 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 το επιχειρηματικό σχέδιο - αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης, ή, 
εφόσον αυτή διαφοροποιηθεί, να χαρακτηρίζεται ως καπνοπαραγωγική περιοχή 
σύμφωνα με το ΠΑΑ. 

1.2. Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν 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 στόχους εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην 
απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων.  

1.4. Να υποβάλλουν κάθε έτος, στην αρμόδια ΔΟΥ, φορολογική 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.  
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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 διαχείριση των φυσικών πόρων ή  
2.3. Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός γεωργίας μέσω της: 

• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – τουρισμός υπαίθρου ή 
• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – οικοτεχνία, χειροτεχνία κ.λ.π., ή 
• ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – παροχή υπηρεσιών  

 
3. Η επαλήθευση / πιστοποίηση επίτευξης των δεσμευτικών στόχων διενεργείται από το 

Φορέα Εφαρμογής με βάση τα στοιχεία των Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης ή/και 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. Οι λεπτομέρειες σχετικά με 
τη διαδικασία επαλήθευσης / πιστοποίησης επίτευξης των δεσμευτικών στόχων θα 
προσδιορισθούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών».  

 
Καταληκτική προθεσμία για την επαλήθευση / πιστοποίηση 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 στους δικαιούχους του Μέτρου 144 χορηγείται με τη μορφή 

φθίνουσας, κατ’ αποκοπή ενίσχυσης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

 
2. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 

9.000 €.  
 
3. Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, λαμβάνεται 

υπόψη η συνολική απώλεια2, των άμεσων ενισχύσεων που αυτός λαμβάνει, σε σύγκριση 
με το 2009 (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003) και δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% 
αυτής.  

 
Άρθρο 9: Δημοσιοποίηση – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης και 
πληρωμής α΄ δόσης  

 
1. Για την υλοποίηση του Μέτρου 144, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση  Δημοσιοποίησης 

– Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης με μέριμνα του Φορέα Εφαρμογής του 
Μέτρου.  

2. Η απόφαση, που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου,  κοινοποιείται σε 
όλες τις Περιφέρειες και περιλαμβάνει: 

                                                      
2 Η συνολική απώλεια αφορά στη μείωση κατά 50% της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από 
τον καπνό. 
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(α) Την Υπηρεσία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής α΄ 
δόσης.  

(β) Τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι 
ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιλεγούν για ενίσχυση. 

(γ) Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρηθεί. 

(δ) Τις υπηρεσίες, τους φορείς και την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν το ενημερωτικό υλικό και να λάβουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες. 

(στ) Τον όρο ότι το Μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ). 

(ζ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν στην κατοχή του δικαιούχου 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του. 

(η) Ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων δικαιούχων θα δημοσιευτούν, σύμφωνα με τον Καν 
(ΕΚ) 259/2008. 

3. Οι Περιφέρειες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τις ανωτέρω 
αποφάσεις, όποτε αυτές εκδίδονται, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις 
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτικούς Συλλόγους, στα Τοπικά 
Επιμελητήρια, καθώς και σε κάθε άλλο φορέα της περιοχής τους που μπορεί να 
συμβάλει στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού.  

4. Οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών ή το διάδοχο διοικητικό σχήμα 
αυτών, τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται τα στοιχεία και οι ενέργειες δημοσιοποίησης. 
Για τις ενέργειες αυτές υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. 

 
Άρθρο 10: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποψηφίων  
 
1. Οι υποψήφιοι αφού λάβουν γνώση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης και 

πληρωμής α΄ δόσης, του προηγούμενου άρθρου θα πρέπει να υποβάλουν 
επιχειρηματικό σχέδιο - αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης στο πλαίσιο του 
παρόντος καθεστώτος.  

2. Λεπτομέρειες σχετικές με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου - αίτησης 
ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης και τον τρόπο υποβολής τους καθορίζονται στην Υ.Α. 
Καθορισμού Λεπτομερειών.  

 
Άρθρο 11: Επεξεργασία Αιτήσεων Ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης. 
 
1. Η επεξεργασία των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης πραγματοποιείται από 

το Φορέα Εφαρμογής. 

2. Οι διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης, 
κατάταξης των υποψηφίων σε «εν δυνάμει δικαιούχους» και απορριπτόμενους», 
δημοσιοποίησης των ανωτέρω αποτελεσμάτων, έκδοσης απόφασης έγκρισης πράξης / 
δικαιούχων, και υποβολής αιτημάτων τροποποιήσεων, θα καθορισθούν στην Υ.Α. 
Καθορισμού Λεπτομερειών. Στην ίδια Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών ορίζονται επίσης 
και λεπτομέρειες σχετικές με τις περιπτώσεις που ο Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου θα 
πρέπει να προβεί σε ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης. 

3. Για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δηλούμενων στοιχείων, ο 
Φορέας Εφαρμογής δύναται να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
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Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών η οποία και θα παρέχει τα απαραίτητα 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων, ο Φορέας Εφαρμογής 
ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013 ( ΕΥΔ ΠΑΑ) για τα αποτελέσματα και αποστέλλει στη συνέχεια τα στοιχεία 
που θα του ζητηθούν προκειμένου η τελευταία να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.  

 
Άρθρο 12: Διαδικασία Καταβολής των Ενισχύσεων.  
 
1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό Λογαριασμό 

του δικαιούχου σε 3 δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε 
ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του, αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
που περιλαμβάνεται σε αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 που 
ακολουθούν.  

2. 1η Δόση σε ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού 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 άμεσα μετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων. 

3. 2η Δόση σε ποσοστό 34% επί του συνολικού ποσού 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 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να 
μπορεί να υπερβεί τα € 3.000.  

4. 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.  

5. 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 στο επιχειρηματικό σχέδιο -  αίτηση ενίσχυσης 
και πληρωμής α΄ δόσης.   

6. Διαδικασίες και λεπτομέρειες εφαρμογής επί του παρόντος άρθρου καθορίζονται στην 
Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών.   

 



[11] 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – Έλεγχοι και Κυρώσεις 
 
Άρθρο 13: Έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
 
Ο Φορέας Εφαρμογής πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους από τον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 
ελέγχους: 
 
α)  Διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής στο πλαίσιο του 

Άρθρου 26.  
O Φορέας Εφαρμογής έχοντας υπόψη την παράγραφο 4, εδάφιο δεύτερο, του 
προαναφερόμενου άρθρου μπορεί να αποφασίσει, αιτιολογώντας δεόντως την απόφασή 
του, ότι είναι δυνατόν λόγω της φύσης του Μέτρου να μην πραγματοποιήσει τις 
επισκέψεις στο χώρο της ενέργειας που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006, όταν θεωρεί ότι ο κίνδυνος να μην έχουν 
εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει όντως 
πραγματοποιηθεί η ενέργεια, είναι μικρός. 

  
β)  Επιτόπιους ελέγχους με βάση κατάλληλο δείγμα στο πλαίσιο των Άρθρων 27 και 28 του 

Καν. (ΕΚ) 1975/2006. 
Αναφορικά με τους ελέγχους αυτούς επισημαίνουμε ότι ο Φορέας Εφαρμογής μπορεί να 
αποφασίσει να εφαρμόσει το Άρθρο 28 παρ. 3 το οποίο προβλέπει ότι «Οι επιτόπιοι 
έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στο χώρο της ενέργειας πλην εξαιρετικών περιπτώσεων 
που καταγράφονται και αιτιολογούνται δεόντως από τις Εθνικές Αρχές  καθώς επίσης και 
περιπτώσεων άυλης ενέργειας όπου η επιτόπου επίσκεψη θεωρείται η επίσκεψη στον 
αρμόδιο για την ενέργεια».  
Ο Φορέας Εφαρμογής, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η δράση αφορά μεγάλο αριθμό 
δικαιούχων και πολύ μικρό ποσό καταβαλλόμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο τα οποία 
οδηγούν και στο πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος των επιτόπιων ελέγχων είναι δυνατόν  να 
δικαιολογήσει την εφαρμογή του Άρθρου 28 παρ. 3, όταν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 
διασφαλίζεται  η υλοποίηση  του επιχειρηματικού σχεδίου μέσω των διασταυρούμενων 
ελέγχων, ιδίως πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.  

 
Άρθρο 14: Επιπτώσεις από την Αθέτηση των Όρων και Προϋποθέσεων.  
 
1. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτησης πληρωμής, ότι ο δικαιούχος 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). 

2. Δικαιούχοι που αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 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 επιστρέφονται στο σύνολό τους, ως 
αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ περί 
«Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς 
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πόρους 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 πράξης / δικαιούχων. 

4. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από τους παραπάνω 
αποκλεισμούς για μία συγκεκριμένη 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 επιστρέφονται 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – Δημοσιονομικές  Διατάξεις 
 
Άρθρο 15: Χρηματοδότηση των Καθεστώτων Ενίσχυσης 
 
1.  Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθεστώτος στήριξης για την 

αναδιάρθρωση εκμεταλλεύσεων λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς 
αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και εθνικούς 
πόρους.  

 
2.  Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. του εδαφίου 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.  

 
3.  Η συνολική δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 16: Εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε. 
 
1.  Για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης της παρούσης εγκρίνεται συνολική δημόσια 

δαπάνη ύψους € 219.837.135 εκ των οποίων € 157.169.209 αποτελούν τη συνδρομή του 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και € 62.667.926 την εθνική συμμετοχή. Τα παραπάνω ποσά τροποποιούνται 
κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου. 

 
2.  Η τροποποίηση των ποσών που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο θα 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 
3.  Η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1320/2006 της Επιτροπής. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της παρούσας για 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. αρχίζει από 1/1/2011.  

 
5. Η δυνατότητα ανάληψης νομικών δεσμεύσεων έναντι των τελικών αποδεκτών των 

ενισχύσεων ολοκληρώνεται την 31/12/2013, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης της 
καταβολής των ενισχύσεων στους τελικούς αποδέκτες μέσω του Π.Δ.Ε. ολοκληρώνεται 
την 31/12/2015. 

 
Άρθρο 17: Εφαρμογή, Διαχείριση, Ένταξη Πράξεων και Δημοσιότητα 
 
1. Η διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος ακολουθεί τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1974/2006, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων όλων των ενδιάμεσων επιπέδων μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων και των δικαιούχων. 

2. Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, η Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση δημοσιότητας και 
πληροφόρησης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερομένων 
υποψηφίων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) (1974/2006  
άρθρο 58 και Παράρτημα VI). 
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Άρθρο 18: Κατανομή Ορίου Πιστώσεων 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται κατανομή ορίου 

πιστώσεων για το Μέτρο 144 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013, μέχρι του οποίου θα 
αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις έναντι των τελικών αποδεκτών. Η απόφαση 
κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ. 

2. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η 
συγκεκριμένη κατανομή, το Μέτρο και κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για τον 
ορθό προσδιορισμό της κατανομής των πιστώσεων. 

3. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τυχόν αδιάθετες 
πιστώσεις του ΠΑΑ αντίστοιχα δύναται να ανακατανεμηθούν για χρήση στην ίδια ή σε 
επόμενη περίοδο. 

 
Άρθρο 19: Εξουσιοδοτικές και Τελικές Διατάξεις 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι δυνατόν να 

μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρούσα, στον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών ή σε άλλο αρμόδιο όργανο. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να 
τροποποιούνται τα Παραρτήματα της παρούσας.  

3. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Παράρτημα 1 

 
Καπνοπαραγωγικές περιοχές, 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   
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Παράρτημα 2 

 
Επιχειρηματικό Σχέδιο – Αίτηση Ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης 
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