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ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λεπτοµερειών χορήγησης της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση 
του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλίου στους παραγωγούς σκληρού 
σίτου».  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
 
 Τις διατάξεις:  
 
1. Της αριθµ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και αποκέντρωσης - Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»  (ΦΕΚ 1324/Β/2000). 

2. Της 262345/22-3-2010/ΦΕΚ/Β/2010 ΚΥΑ«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των 

µέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συµβουλίου και του Κανονισµού 1120/2009 της Επιτροπής.» 

3. Της  262347/19-3-2010 ΚΥΑ Συµπληρωµατικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής του 

καθεστώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 σχετικά µε την 

πολλαπλή συµµόρφωση, το ΟΣ∆Ε, τη διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άµεσων 

ενισχύσεων και την εφαρµογή του καν. (ΕΚ)1234/2007 αναφορικά µε την εφαρµογή της 

πολλαπλής συµµόρφωσης στον αµπελοοινικό τοµέα.  

4. Της 267623 (ΦΕΚ/2007/Β/29-8-2007) ΚΥΑ Καθορισµός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών 

φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστηµάτων και εγγραφής σε επίσηµο 

µητρώο τηρούµενο από τον ΟΠΕΓΕΠ. 
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5. τον Κανονισµό 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για 

τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισµένων 

καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. 

6. τον  Κανονισµό (Ε.Κ.)1122/2009 της Επιτροπής σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών 

διατάξεων εφαρµογής του Καν (ΕΚ) 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) 

αριθµ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συµµόρφωση στο πλαίσιο 

του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αµπελοοινικό τοµέα.  

7. το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος      

του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του 

άρθρου 5 της ΚΥΑ. 262345/22-3-2010 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των µέτρων 

ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν 73/2009 του Συµβουλίου και του 

Κανονισµού 1120/2009 της Επιτροπής» και ειδικότερα του µέτρου 2 «Βελτίωση της 

ποιότητας σκληρού σίτου»  για τα έτη 2010, 2011 και 2012.  

 
Άρθρο 2 

Λεπτοµέρειες όρων επιλεξιµότητας σπόρου σποράς  
Για το έτος 2009-2010 οι επιλέξιµες ποικιλίες του εθνικού και κοινοτικού καταλόγου σε 

εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 5  της ΚΥΑ 262345/22-3-2010 περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα 1 της παρούσας Απόφασης.  

    Για τα έτη ενίσχυσης 2011 (καλλιεργητική περίοδος 2010-2011) και 2012 (καλλιεργητική 

περίοδος 2011-2012), σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 5  της ΚΥΑ 262345/22-3-2010 



 

 3

επιλέξιµες ποικιλίες είναι όλες οι ποικιλίες του εθνικού και κοινοτικού καταλόγου. Σε ό,τι 

αφορά στην ελάχιστη χρησιµοποιούµενη ποσότητα σπόρων σποράς σκληρού σίτου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/22-3-2010, ορίζουµε ότι 

είναι υποχρεωτική η χρήση τουλάχιστον 10 κιλών πιστοποιηµένου σπόρου σποράς ανά 

στρέµµα. 

 

 

Άρθρο 3 
Καθορισµός και καταβολή ενίσχυσης 

Η τιµή ανά εκτάριο της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατ� εφαρµογή της παρ. 

6 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/22-3-2010 καθορίζεται κάθε έτος µε Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ΠΑΠ-

Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην παραπάνω 

∆ιεύθυνση κάθε έτος, µετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων, τον συνολικό αριθµό των 

επιλέξιµων εκταρίων σκληρού σίτου. 

 
  

Άρθρο 4 
Λεπτοµέρειες αιτήσεων πρόσθετης ενίσχυσης 

1. Η δήλωση της πρόθεσης συµµετοχής στο καθεστώς της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού 

σίτου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας � ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόµενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της ενιαίας 

ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συµµετοχής ισχύουν τα οριζόµενα από τις σχετικές 

αποφάσεις για την ενιαία ενίσχυση συµπεριλαµβανοµένων και των προθεσµιών υποβολής 

της. Η δήλωση συµµετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα 

οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

Οι γεωργοί υποβάλλουν ταυτόχρονα/συνηµµένα  µε τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα 

επίσηµα τιµολόγια αγοράς σπόρου (πρωτότυπα) ή επίσηµα αντίγραφα αυτών και τις 

αντίστοιχες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου σποράς που αφορούν στην 

ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου  η οποία ανέρχεται στα 10  κιλά στο στρέµµα.   

 2. Οι  επίσηµες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) αποθηκεύονται  µε ασφάλεια και 

διατηρούνται επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο 
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οποίο αναφέρεται ο αριθµός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης. 

3. Τα έτη 2011 και 2012, οι  ενταγµένοι στο µητρώο του ΟΠΕΓΕΠ φορείς πιστοποίησης 

του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς AGRO 

2, υποβάλλουν µέχρι 15 Απριλίου 2011 και 2012 αντίστοιχα στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό 

αρχείο µε τα στοιχεία των παραγωγών που έχουν συνάψει σύµβαση για ένταξη στο 

σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης. Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 και 2012 

αντίστοιχα, υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο  µε τα στοιχεία των 

πιστοποιηµένων παραγωγών. Η µορφή των αρχείων αυτών τα οποία διαβιβάζονται άµεσα 

από τον ΟΠΕΓΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται δια εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.  
4. Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2009-10, έτος ενίσχυσης 2010, οι γεωργοί που 

καλλιεργούν σκληρό σίτο προκειµένου να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση του άρθρου 1 

της παρούσας, υποβάλλουν επιπρόσθετα µέχρι 30/6/2010, στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης/∆ιευθύνσεις Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, µαζί µε αντίγραφο 

της ενιαίας αίτησης, που έχουν υποβάλλει στα πλαίσια του σηµείο 1 του παρόντος άρθρου 

τηρουµένων των προβλεπόµενων προθεσµιών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 3 σηµείο δ του άρθρου 5 της ΚΥΑ 262345/22-3-2010. 

 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις παραγωγών 

Οι παραγωγοί προκειµένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσης 

υποχρεούνται :  

•  Να τηρούν στο σύνολο της εκµετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές σύµφωνα µε 

άρθρα 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 73/2009, όπως αυτές  περιγράφονται 

στην ΚΥΑ 262347/19-3-2010.    

• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόµενους ελέγχους από τις αρµόδιες 

Εθνικές και Κοινοτικές επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε 

συµπληρωµατικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί. 

και για τα έτη 2011 και 2012: 

• Να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των σχετικών 

οδηγιών του ΟΠΕΓΕΠ µέσω των φορέων πιστοποίησης.  
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Άρθρο 6 
Έλεγχοι 

Οι έλεγχοι για την ειδική στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται 

στους τίτλους III και IV του Καν. (ΕΚ)1122 2009. 

Οι διοικητικοί (οπτικοί, µηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) και οι επιτόπιοι έλεγχοι 

που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1122/2009 και στην παρούσα απόφαση, 

πραγµατοποιούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική εξακρίβωση 

της τήρησης των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής, καθώς και των απαιτήσεων 

και προτύπων που σχετίζονται µε την πολλαπλή συµµόρφωση. 

Για τα έτος 2010 οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας πραγµατοποιούν 

διοικητικό έλεγχο σε ποσοστό 100% των αιτήσεων  και µέχρι τις 10-9-2010 αποστέλλουν 

καταστάσεις (ηλεκτρονικά) µε στοιχεία των εν δυνάµει δικαιούχων της ενίσχυσης στον 

Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι καταστάσεις αυτές, περιλαµβάνουν τον αύξοντα αριθµό όλων 

των χρησιµοποιηθέντων ετικετών πιστοποίησης (καρτελών) που είναι τυπωµένος σε κάθε 

ετικέτα.  

Οι επίσηµες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) που υποβάλλονται κάθε έτος 

αποθηκεύονται µε ασφάλεια και διατηρούνται επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφή 

τους συντάσσεται πρακτικό από την αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης-

ΟΠΕΚΕΠΕ) στο οποίο αναφέρεται ο αριθµός των ετικετών κατά το αντίστοιχο έτος 

ενίσχυσης. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί διασταυρωτικούς διοικητικούς ελέγχους σε ποσοστό 

100% των αιτήσεων  προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις α, β και 

δ του άρθρου 29 του  Καν.(Ε.Ε) 1122/09 και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα του άρθρου 30 του Καν (ΕΚ) 1122/09 Η επιλογή του δείγµατος ελέγχου 

γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Καν. (Ε.Κ)  1122/2009.   

Οι ενδεχόµενοι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 της ΚΥΑ 262347/19-3-

2010.    

 

Για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιµότητας ορίζεται µε Απόφαση 
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του Υπουργού Υπ.Α.Α.Τ 3µελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από Γεωπόνους (ΠΕ) 

της ∆/νσης Π.Α.Π-Φ.Μ.Κ. της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής και του ΟΠΕΓΕΠ και η 

οποία διενεργεί ετήσιους ελέγχους στο 10 % τουλάχιστον των ενταγµένων στο µητρώο 

του ΟΠΕΓΕΠ φορέων πιστοποίησης του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 

(σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς AGRO 2) και συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 32 του Καν. (Ε.Ε) 1122/09. Οι εκθέσεις αυτές 

διαβιβάζονται εντός 10 ηµερών στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα περαιτέρω. 

 
Άρθρο 7  
Ενστάσεις 

Ο παραγωγός δύναται να υποβάλει ένσταση για τα αποτελέσµατα του ελέγχου τόσο 

του διοικητικού όσο και του επιτόπιου εντός δέκα εργασίµων ηµερών από την 

γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου.  

Στην περίπτωση που το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου παραδίδεται στον γεωργό την 

ηµέρα του ελέγχου η προθεσµία των 10 ηµερών αρχίζει από την επόµενη της διενέργειας 

του επιτόπιου ελέγχου. 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων εγγράφως 

στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους, καθώς 

και να προσκοµίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειµένου να αποδείξει το αληθές 

των λόγων του.  

Η διαδικασία ενστάσεων για τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων στους φορείς 

πιστοποίησης καθορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 267623/29-8-07. 

 
Άρθρο 8 
Κυρώσεις 

Εφόσον αποδειχθεί ότι ο παραγωγός  παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το 

καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ηµερολογιακού έτους. 

Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις 

ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στο παραγωγός, εφαρµόζονται οι µειώσεις που 

προβλέπονται στον  Καν (ΕΚ) 1122/09. 

Εφόσον ο παραγωγός δεν συµµορφωθεί µε τα προβλεπόµενα για την πολλαπλή 

συµµόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί να 
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επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική 

νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρµόζονται 

προβλεπόµενες κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 80 του Καν. (Ε.Ε) 1122/09. Η 

διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 28 του Ν. 2520/1997.  

Οι κυρώσεις στους φορείς πιστοποίησης καθορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

267623/29-8-09. Εάν διαπιστωθούν παρατυπίες που αφορούν εσφαλµένα στοιχεία από 

βαριά αµέλεια για δεύτερη φορά, αφαιρείται από τον πιστοποιητικό φορέα για περίοδο 2 

ετών το δικαίωµα παροχής πιστοποιητικών Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα 

πρότυπα της σειράς AGRO 2.  

 

Άρθρο 9 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφονται οι διαδικασίες που 

απορρέουν από την παρούσα και αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών του. 

 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.  

Η  απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως. 

    

                    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

         ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

 

 

     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Η Γ.Γ ΑΠ-∆Σ 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΜΠΑΖΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

α/α Επιλέξιµες Ποικιλίες σκληρού σίτου για την 
καλλιεργητική περίοδο 2009/2010 

1 Ambrodur 
2 Amilcar 
3 Amosis 
4 Anna 
5 Appulo 
6 Aracena 
7 Aramon 
8 Arcobaleno 
9 Asdrubal 
10 Astigi 
11 Athos (Άθως) 
12 Atlas  
13 Baio 
14 Baliduro 
15 Bob (Μποµπ) 
16 Bronte 
17 Cannizzo 
18 Canyon 
19 Chryssodur 
20 Ciccio 
21 Claudio 
22 Concadoro 
23 Cosmodur 
24 Duilio 
25 Flavio 
26 Floradur 
27 Grecale 
28 Grecodur 
29 Illora 
30 Imhotep 
31 Ionio 
32 Iride 
33 Latino 
34 Levante 
35 Maestrale 



 

 9

36 Matt 
37 Meridiano 
38 Messapia 
39 Mexa 
40 Mexiκali-81 (Μεξικάλι-81) 
41 Nefer 
42 Neolatino 
43 Normano 
44 Papadakis (Παπαδάκης) 
45 Pietrafitta 
46 PR22D40 
47 Quadrato 
48 Rosadur 
49 Rusticano 
50 Saragolla 
51 Selas (Σέλας) 
52 Sifnos (Σίφνος) 
53 Simadur 
54 Simeto 
55 Sula 
56 Superdur 
57 Svevo 
58 Tempradur 
59 Vendetta 
60 Vento 
61 Verdi 
62 Vesuvio 
63 Virgilio 
64 Vitrico 
65 Vitromax 
66 Vitron 
67 Catervo 
68 Lessina 
69 Colosseo  
70 Flaminio 
71 Karur 
72 Torebiana 
73 Ancomarzio 
74 Neokronos 
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