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«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
 

Θέµα : Έγκριση για το Μέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» 

του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της Γεωργίας και της ∆ασοκοµίας» του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του 

δικαιούχου:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………    ………………….., πατρ. ………………… 

ΑΦΜ: ……………… 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τους Κανονισµούς (ΕΚ): 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, 2092/1991, 834/2007, 1804/1999,  όπως 

ισχύουν την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας. 

2. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

3. Την υπ΄αριθµ. 1483/5-6-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1201/19-6-2009, ΦΕΚ Β΄ 1327/3-7-2009) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση για την εφαρµογή του Μέτρου 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα 

τροφίµων» και τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρµογής. 

4. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/07), όπως ισχύει κάθε φορά. 

5.  Την υπ’ αριθµ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/08 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων «Θέσπισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης Ελλάδας   2007-2013». 

6. Την υπ’ αριθµ. 399570/10-11-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας «Σύσταση ∆ιοικητικού 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 (ΦΕΚ 592/03 τΒ) όµοιες. 

7. Την υπ’ αριθµ. 1674/18-03-2009 (ΦΕΚ 131(Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.)/30-03-2009) Κοινή Απόφαση του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα,  

ΥΠΟΥΡΓ Ε Ι Ο  Α Γ ΡΟΤ Ι Κ Η Σ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& Τ ΡΟΦ ΙΜΩΝ  
   Αρ. Πρωτ.:  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

      

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
    

ΜΟΝΑ∆Α  Α΄  ΠΡΟΣ: Ως Π.∆. 

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Αθηνών 54-56       
Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες:        
Τηλ:         
Τηλεοµοιότυπο : 210 5275270       
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Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία διορίζεται ο 

Κωνσταντίνος Θεσσαλός του Μιχαήλ στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βαθµό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των 

υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

8. Την υπ’ αριθµ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/08 τ.Β`) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων περί Μεταβίβασης στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής 

∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν 

µε “Εντολή Υπουργού”.  

9. Το υπ΄ αριθµ. 24 άρθρο του Ν. 3156/2003 µε τίτλο «Οµολογιακά ∆άνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και 

απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού & 

Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΓΤΠΕ-Π και το υπ΄ αριθ. 4 άρθρο της ΚΥΑ 324005/2008 µε τίτλο 

«Αναδιάρθρωση, αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 - 

2013» περί Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού & Εφαρµογής Οριζοντίων Πολιτικών 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ). 

10. Την υπ’ αριθµ. 12000/23-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος ‘Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’ (ΕΥ∆ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 

Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΓΤΠΕ-Π, που µετονοµάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης µε την αριθµ. πρωτ. 

324005/9-9-2008 ΚΥΑ». 

11. Την µε αριθ. πρωτ……………………… αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου και τα συνηµµένα σε αυτή 

έγγραφα. 

12. Τα φύλλα διοικητικού ελέγχου, το φύλλο αξιολόγησης και το πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

13. Ότι µε την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους …………ευρώ, σε βάρος της ΣΑΕ ……..του 

Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.   

 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 1. Εγκρίνουµε για το Μέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» του 

Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της Γεωργίας και της ∆ασοκοµίας» του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» τον δικαιούχο: 

Επωνυµία (για Νοµικά Πρόσωπα)  

Επώνυµο  

Όνοµα  

Πατρώνυµο  

Μητρώνυµο  

ΑΦΜ ∆ικαιούχου  

∆ΟΥ ∆ικαιούχου  

Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου  
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Κωδικός ΟΠΣΑΑ  

∆ιεύθυνση (Οδός-Αριθµός-Τ.Κ.)  

∆ηµοτικό/Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα  

∆ήµος Μόνιµης Κατοικίας  

Νοµός Μόνιµης Κατοικίας  

Νοµαρχιακή Αυτ/ση Έδρας Εκµετάλλευσης  

Τηλέφωνο  

e-mail  

Πιστωτικό Ίδρυµα  

Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN)  

 

2. I.Ο δικαιούχος συµµετέχει σε σύστηµα ποιότητας που αφορά ………………………………………… 

    (αναγράφεται λεπτοµερώς το σύστηµα ποιότητας π.χ. Βιολογική Παραγωγή/Φυτική Παραγωγή/Φυτά  

Μεγάλης Καλλιέργειας/Είδος Καλλιέργειας) 

II. Επιπλέον στόχοι που αναλαµβάνονται: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

(Εάν ΝΑΙ αντιγράφεται ο αντίστοιχος πινάκας από την Αίτηση Ενίσχυσης του δικαιούχου). 

III. Ο δικαιούχος είναι µέλος Συνεταιρισµού ή Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχει στο αιτούµενο για 

ενίσχυση σύστηµα ποιότητας: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Επωνυµία Συνεταιρισµού ή  Οµάδας Παραγωγών  

Αριθµός Μητρώου Μέλους  
Αριθµός στρεµµάτων ∆ικαιούχου στην 

παρούσα πιστοποίηση 
 

Αριθµός Μελών Συνεταιρισµού / 

Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχουν 

στην πιστοποίηση 

 

Αριθµός στρεµµάτων Συνεταιρισµού / 

Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχουν στην 

πιστοποίηση 

 

Έχει η Οµάδα ή ο Συνεταιρισµός δραστηριότητες 

τυποποίησης, µεταποίησης, εµπορίας των προϊόντων 

του δικαιούχου 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Είδος δραστηριότητας Παραστατικό που την αποδεικνύει 

 

ΙV. Τα στοιχεία της γεωργικής εκµετάλλευσης του δικαιούχου τα οποία εντάσσονται στο παρόν µέτρο 

είναι τα κάτωθι: 

Α) Φυτικό Κεφάλαιο 

α/α 
Περιοχή/ 

 Θέση 

 

Έκταση 

(στρ) 

Κωδικός ΟΣ∆Ε /  

Χαρτογραφ. 
κωδικός 

αγροτεµαχίου 

 

Είδος 

καλλιέργειας 

Ιδιοκτησιακό 

Καθεστώς 
(Ιδιόκτητο/ 

Ενοικιαζόµενο) 

Περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά 
περιοχής 

(ΦΥΣΗ 2000=1, 

Νιτρορύπανση=2, 

Πυρόπληκτες=3, 

Ορεινές/Μειονεκτικές

=4, Βιοασφάλεια=5) 

Πιστοποίηση 

(Υ:Υπάρχουσα, 

Ν:Νέα) 

 

1. 
       

 

2. 
       

 

3. 
       

 

4. 
  

 

     

 

5. 
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Β) Ζωικό Κεφάλαιο 

Είδος ζώου 
Φυλή 

Παραγωγική 

Κατεύθυνση 

Αριθµός 
ζώων / 

σµήνη 

Περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά 

περιοχής 

(ΦΥΣΗ 2000=1, 

Νιτρορύπανση=2, 

Πυρόπληκτες=3, 

Ορεινές/Μειονεκτικέ
ς=4, Βιοασφάλεια=5) 

Πιστοποίηση 
(Υ:Υπάρχουσα, 

Ν:Νέα) 

     

Πρόβατα 
    

 

 

    
 
 Αίγες 

     

     

     

     

     

     

Βοοειδή 

     

     

     Χοίροι 

     

     
Μελίσσια 

     

     

     Πουλερικά 

     

Γ) Εγκαταστάσεις 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ /ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

Σταύλος   

Αποθήκη   

Συσκευαστήριο   

   

   

∆) Τυποποίηση – Μεταποίηση - Συσκευασία 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Υ:Υπάρχουσα, Ν:Νέα) 

    

    

3. Ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας 

απόφασης, ενώ ως ηµεροµηνία λήξης, δηλαδή ως ηµεροµηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης πληρωµής, 

ορίζεται η …/…/20…. 

4. Η µέγιστη αιτούµενη ετήσια ενίσχυση του δικαιούχου και η αιτούµενη ενίσχυση πενταετίας είναι 

αντίστοιχα ……….€ (ευρώ) και ……….€ (ευρώ) και περιλαµβάνουν τις εξής αιτούµενες δαπάνες ανά έτος: 

(αντιγράφεται ο αντίστοιχος πινάκας από την Αίτηση Ενίσχυσης του δικαιούχου) 

5. Το µέγιστο ετήσιο ποσό ενίσχυσης (που προκύπτει από το έτος µε τις µεγαλύτερες δαπάνες) και το 

µέγιστο ποσό ενίσχυσης στην πενταετία (συνολικός επιλέξιµος προϋπολογισµός δαπανών) που δύναται 

να λάβει ο δικαιούχος, κατόπιν των διοικητικών ελέγχων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης …….., της 

αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας του δικαιούχου, της απόφασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, 

της απόφασης της Επιτροπής ελέγχου ενστάσεων και των πορισµάτων του ελέγχου της ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, 

ανέρχεται αντίστοιχα σε  ……….€ (ευρώ) και  ……….€ (ευρώ). Σηµειώνεται ότι δίνεται η 

δυνατότητα για µη ισόποσες ετήσιες ενισχύσεις, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί ο δικαιούχος να 

υπερβεί το µέγιστο ετήσιο ποσό και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης στην πενταετία.   
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Τα ποσά αυτά αφορούν τις κάτωθι επιλέξιµες δαπάνες που απορρέουν από τη συµµετοχή του σε σύστηµα 

ποιότητας ……………………………………………………………. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

(€) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

(€)  

Πιστοποίηση    

Σύµβουλος Βιολογικής – 

Επιβλέπων AGRO  

   

Σύµβουλος AGRO    

Αναλύσεις εδάφους – νερού -

φύλλων 

   

Αναλύσεις ποιότητας προϊόντων    

Αγορά εξοπλισµού 

παρακολούθησης των 

εκµεταλλεύσεων και software 

   

Κατάρτιση     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Μειώσεις στο ετήσιο ποσό ενίσχυσης µπορεί να γίνουν σαν συνέπεια των ευρηµάτων των ελέγχων που θα 

πραγµατοποιηθούν και των αντιστοίχων κυρώσεων που θα επιβληθούν. Η απόφαση για την καταβολή του 

τελικού ετήσιου ποσού ενίσχυσης θα εκδίδεται από το Νοµάρχη της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

κατόπιν της αίτησης πληρωµής του δικαιούχου. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται ετησίως για χρονική 

διάρκεια πέντε (5) ετών µε βάση τις προσκοµιζόµενες αποδείξεις. Η καταβολή του γίνεται απευθείας στον 

τραπεζικό λογαριασµό που δηλώθηκε από το δικαιούχο στην αίτηση ενίσχυσής του και η εκχώρησή του σε 

τρίτους απαγορεύεται. Το ποσό ενίσχυσης προέρχεται κατά 70,87% από κοινοτικούς πόρους του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 29,13% από εθνικούς πόρους 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας 

υπογραφής της παρούσας απόφασης δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. 

Εξαιρούνται οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται στον φάκελο 

υποψηφιότητας, όπως το κόστος Πιστοποίησης για σύµβαση που υφίσταται κατά το χρόνο ένταξης του 

δικαιούχου. Οι επιλέξιµες δαπάνες συνοδεύονται από τιµολόγια που δεν πρέπει να διαφέρουν από τις τιµές 

που εµφανίζονται στους επισήµους τιµοκαταλόγους των εταιρειών, λαµβάνοντας υπόψη και τις εκπτώσεις 

που γίνονται για µαζικές αγορές-συµβάσεις. Τα τιµολόγια είναι ατοµικά µε το όνοµα και το ΑΦΜ του 

δικαιούχου και δεν µπορεί να είναι επιλέξιµο ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο εγκεκριµένο ποσό για το 

δικαιούχο ανά έτος. Το άθροισµα επίσης των επιλέξιµων ανά έτος ποσών δεν µπορεί να υπερβαίνει   το 

ανώτατο εγκεκριµένο ποσό για το δικαιούχο στην πενταετία. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες 

δαπανών ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιµος, εξαιρουµένου του µη ανακτήσιµου ΦΠΑ σύµφωνα µε το σηµείο 3α 

του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ)1698/2005.  

6. Φορέας  Παρακολούθησης και Εφαρµογής είναι η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 
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7. Φορέας πληρωµών είναι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

8. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύµβασης µεταξύ της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ και του …………(δικαιούχος). 

9. Μετά την ολοκλήρωση των ετησίων δεσµεύσεών του και εντός χρονικού διαστήµατος 30 

ηµερολογιακών  ηµερών, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης: 

I. Αίτηση πληρωµής. 

II. Απόσπασµα ενιαίας δήλωσης εκµετάλλευσης. 

III. Εξοφληµένα παραστατικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Β.Σ. όπως ισχύει. 

IV. Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οργανισµού/Φορέα. 

10. Με την παρούσα απόφαση ο δικαιούχος δεσµεύεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την ένταξή του σε Σύστηµα Ποιότητας που αφορά ………………………………………………………..,    

Πέραν της βασικής αυτής υποχρέωσης δεσµεύεται  παράλληλα να: 

α) παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις Υπηρεσίες που παρακολουθούν 

την εφαρµογή του Μέτρου, 

β) διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει 

πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(ΥΠΑΑΤ), στην Αρχή Ελέγχου και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε, 

γ) τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια 

των πληρωµών που πραγµατοποίησε, 

δ) προσκοµίζει ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ’ ελάχιστο στην περίπτωση που η 

εκµετάλλευσή του περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές 

εγκαταστάσεις, 

ε) δηλώνει κατ’ έτος στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης τη συµµετοχή του στο παρόν Μέτρο και 

στους αντίστοιχους κωδικούς της Παράλληλης ∆ράσης για την ένταξη αγροτεµαχίων του στο 

Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, 

στ) υποβάλλει ετήσια αίτηση πληρωµής, 

ζ) αποδέχεται την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων βάσει του Καν.(ΕΚ) 

259/2008, 

η) τηρεί τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο παρόν Μέτρο για πέντε (5) έτη, 

θ) µην έχει χρηµατοδοτηθεί η εκµετάλλευσή του από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές πηγές για 

την ίδια δαπάνη. Οι ενισχύσεις για τη συµµετοχή των γεωργών σε Κοινοτικά Συστήµατα Ποιότητας 

του Κανονισµού περί Βιολογικής Παραγωγής και σε Εθνικά Συστήµατα Ποιότητας (Agro2 και Agro3) 

δεν εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του Καν. (ΕΚ)1782/2003 και στα συστήµατα 

ενίσχυσης του Παραρτήµατος 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 

11. α) Ο δικαιούχος θα υποβληθεί σε διοικητικό έλεγχο επί της αίτησης πληρωµής του. Ο έλεγχος θα 

καλύπτει όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγµένο να ελεγχθούν διοικητικά και θα 

περιλαµβάνει διαδικασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηµατοδότησης από άλλα κοινοτικά ή 

εθνικά καθεστώτα και από άλλες περιόδους προγραµµατισµού. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί 

τιµολόγια και δικαιολογητικά µε τα οποία θα αποδεικνύει πραγµατοποιηθείσες πληρωµές.  

β) Ο δικαιούχος δύναται να υποβληθεί σε επιτόπια επαλήθευση της αίτησης πληρωµής του για το 

ακριβές ή όχι της υλοποίησης της επένδυσης.  
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γ) Όλες οι δεσµεύσεις του δικαιούχου αποτελούν αντικείµενο ελέγχου. Η µη τήρησή τους επισύρει 

κυρώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 13 της παρούσας απόφασης.  

12. α) Η απόφαση ένταξης στην πορεία υλοποίησής της δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί, ως 

ακολούθως: 

I) Ανάκληση 

Ανάκληση της απόφασης ένταξης και κατ’ επέκταση της απόφασης έγκρισης της πράξης µπορεί 

να γίνει µετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν σοβαρές 

παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης. 

II) Τροποποίηση 

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης µπορεί να γίνει: 

• Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον: 

- Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας 

-  Η εκµετάλλευση και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις µεταβιβασθούν σε άλλο πρόσωπο για 

το υπόλοιπο της δέσµευσης 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον: 

- Προβλέπεται στο Μέτρο 

- ∆εν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του µέτρου και της αρχικής έγκρισης 

- ∆εν γίνεται υπέρβαση του εγκεκριµένου ορίου δαπάνης της πράξης. Στην περίπτωση που 

από την  τροποποίηση προκύψει υπέρβαση του ορίου, για την έγκρισή της θα τηρηθούν οι 

διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 8932/22.09.2008 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ Β΄- 2153/16.10.2008). 

- Μετά από τροποποίηση του θεσµικού ή Κανονιστικού πλαισίου και εφόσον τούτο 

προβλέπεται στην αρχική απόφαση ένταξης  

β) Οι αρχικές αποφάσεις ένταξης ή στοιχεία τους καθώς και οι ανακλήσεις και οι τροποποιήσεις λόγω 

αλλαγής του θεσµικού ή Κανονιστικού πλαισίου υλοποιούνται µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισµού & Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ),  

καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα και κοινοποιούνται στους Φορείς Υλοποίησης. 

γ) Οι τροποποιήσεις των αποφάσεων στην περίπτωση που γίνονται µετά από αίτηµα του δικαιούχου 

εξετάζονται και γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται από τους Φορείς Υλοποίησης, στους οποίους 

υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα.  

δ) Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο αίτηµα ενίσχυσης µετά την ένταξη του δικαιούχου,  τόσο στα 

στοιχεία του δικαιούχου ή του αιτήµατός του  όσο και στις επιλέξιµες δαπάνες, αποτελεί αντικείµενο 

τροποποίησης της παρούσας απόφασης ένταξης.   

13. Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης της παρούσας Απόφασης επισύρει 

κυρώσεις. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις κυρώσεων: 

Ι)     Εκπρόθεσµη αίτηση πληρωµής: 

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης πληρωµής 

οδηγεί σε µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωµα να 

λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς ο δικαιούχος να 

ενηµερώσει τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τους λόγους της καθυστέρησης υποβολής της 

αίτησης πληρωµής και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογηµένη, θεωρείται ότι εγκαταλείπει 
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το Μέτρο και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αµέσως απαιτητές στο σύνολό τους. 

ΙΙ)    Mη τήρηση εκ µέρους του δικαιούχου των όρων της απόφασης: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι παρακάτω παραβάσεις εκ µέρους του δικαιούχου: 

- Mη τήρηση των απαιτήσεων των Κοινοτικών (Βιολογική Παραγωγή) και Εθνικών συστηµάτων 

ποιότητας (AGRO 2 & AGRO 3): 

Μη λήψη της ετήσιας βεβαίωσης από τον Πιστοποιητικό Οργανισµό µε τον οποίο έχει συµβληθεί 

για την ορθή εφαρµογή των δεσµεύσεων του που αφορούν το σύστηµα ποιότητας, µε υπαιτιότητα 

του δικαιούχου, συνεπάγεται µηδενική ενίσχυση για το έτος µη λήψης της βεβαίωσης. Επανάληψη 

συνεπάγεται αποβολή από το µέτρο και επιστροφή εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τυχόν 

ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί. 

- Μη τήρηση της  πενταετούς δέσµευσης: 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόπτει µονοµερώς την εφαρµογή του προγράµµατος πριν την 

ολοκλήρωση της πενταετίας, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιστρέφει εντόκως ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχει λάβει. Εξαιρείται η περίπτωση διαδοχής της 

γεωργικής εκµετάλλευσης από παραγωγό που αναλαµβάνει να συνεχίσει τη τήρηση των 

δεσµεύσεων του δικαιούχου, που απορρέουν από τη σύµβαση που έχει υπογράψει, για τον 

εναποµένοντα χρόνο µέχρι τη λήξη της. 

- Μη υποβολή Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης από το δικαιούχο: 

Σε περίπτωση µη υποβολής της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 6 της παρούσας, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για το εν λόγω έτος. Η ίδια κύρωση 

επιβάλλεται σε περίπτωση δικαιούχου που υποβάλλει αίτηση πληρωµής χωρίς να αναφέρεται το 

καθορισµένο χαρτογραφικό υπόβαθρο για τα ενταγµένα αγροτεµάχια. 

- Άρνηση ελέγχου: 

Ο δικαιούχος που αρνείται την πραγµατοποίηση ελέγχων δεν λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για 

το εν λόγω έτος και εφόσον επαναληφθεί η παράβαση, ο δικαιούχος επιστρέφει σαν αχρεωστήτως 

καταβληθέντα τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα προηγούµενα χρόνια και αποβάλλεται από το 

πρόγραµµα. 

- Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση του φακέλου υλοποίησης του Μέτρου: 

Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση µειώνεται κατά 10%. Επανάληψη συνεπάγεται µείωση της 

ενίσχυσης κατά 20%. Επανάληψη πέραν της δεύτερης φοράς συνεπάγεται αποβολή από το Μέτρο 

και τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα µε τις νόµιµες 

προσαυξήσεις. 

III. Μειώσεις και αποκλεισµοί καταβλητέου ποσού ενίσχυσης: 

Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3%, µεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο 

δικαιούχο µε βάση την αίτηση πληρωµής και του ποσού (y) που πρέπει να καταβληθεί στο 

δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιµότητα της αίτησης πληρωµής, τότε θα εφαρµόζεται µείωση 

στο ποσό (y). Το ποσό της µείωσης θα ισούται µε τη διαφορά µεταξύ των δύο ποσών και θα είναι 

(x – y). Άρα ο δικαιούχος θα λαµβάνει το ποσό (z) = y – (x – y). Η µείωση δεν εφαρµόζεται και ο 

δικαιούχος λαµβάνει το επιλέξιµο ποσό (y), είτε όταν η διαφορά µεταξύ των ποσών (x) και (y) 

είναι µικρότερη ή ίση του 3%, είτε εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 

προσθήκη του µη επιλέξιµου ποσού.  

14. Ο ∆ικαιούχος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περιπτώσεις αδυναµίας εκπλήρωσης των δεσµεύσεων που έχει 
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αναλάβει, λόγω ανωτέρας βίας. Με την επιφύλαξη συγκεκριµένων περιστάσεων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στις µεµονωµένες περιπτώσεις, ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας σύµφωνα µε το άρθρο 47 του 

Καν.(ΕΚ) 1974/06, µπορούν να χαρακτηριστούν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: 

I. Ο θάνατος του δικαιούχου. 

II. Η µακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου να ασκήσει γεωργική δραστηριότητα. 

III. Η απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την 

ηµεροµηνία ανάληψης της δέσµευσης. 

IV. Η σοβαρή φυσική καταστροφή σηµαντικού µέρους της έκτασης της εκµετάλλευσης. 

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις 

στοιχειοθέτησής της, υποβάλλονται εγγράφως στις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Μετά την εξέταση 

αυτών από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ο δικαιούχος ενηµερώνεται εγγράφως για την αποδοχή ή όχι 

του αιτήµατός του και η απόφαση αυτή  κοινοποιείται στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 

15. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για µία συγκεκριµένη περίοδο συµψηφίζονται µε τα 

δικαιούµενα ποσά επόµενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο Μέτρο ή καθεστώς ενισχύσεων και σε 

περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν θα επιστρέφονται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28 

του Ν.2520/97 (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. 

 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Αποδέκτες για Ενέργεια 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

2. Αποδέκτες για Κοινοποίηση 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  ……………… - ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης  

   


