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Γρ. Διευθύντου
ΠΡΟΣ:
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης
Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄
297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο
69, παρ. 2 ·
2. την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά·
23.07.2019 11:44:00
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΣΟΥΤΣΗ
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3. την 1065/19-04-2016/1273, Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020» ·
4. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του
Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ·
5. την υπ’ αριθ. 1725/15-07-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ (ΦΕΚ
Β΄ 2386/03.08.2016) ·
6. Την υπ΄ αριθ.

4075/182059/31-12-2018 Πρόσκληση,

για την υποβολή

αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα·
7. Τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς
δικαιούχους στο κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου·
8. Τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης, όπως
αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών
αιτήσεων
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την ένταξη στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, επιπλέον
αυτών που εντάχθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση
Ένταξης Πράξεων, συνολικής επιπλέον δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων
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επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και
ογδόντα λεπτών (4.783.583,80€), όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, μετά και την ανωτέρω
επιπλέον δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε διακόσια εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες
ενενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
(209.990.254,30€)

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 31/05/2019 και η
διάρκεια των δεσμεύσεων ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών από
την εν λόγω ημερομηνία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των
δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο
Παράρτημα ΙI της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου
11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους ξεκινούν από την 31/05/2019
γ) Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με
σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις
αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3)
μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη
Επιτηδεύματος / Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη
3
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διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο
δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά
στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το
δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς
και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον,
οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα
οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την
αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των
υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η
δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ
Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να
καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την 31/05/2019.
δ) Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
1.

Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία
εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών
περιστάσεων.

2.

Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής,
και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της
λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές
καλλιέργειες, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

3.

Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
σχετική παράγραφο ‘’Διαδικασία χορήγησης της Ενίσχυσης’’ της παρούσας.

4.

Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ΄ έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά
συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική
παράγραφο ‘’Διαδικασία χορήγησης της Ενίσχυσης’’ της παρούσας, εντός
χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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5.

Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από
τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

6.

Να τηρούν υποχρεωτικά φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο σημείο 21 του
άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος θα
πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

7.

Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
i. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
ii. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος
και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
iii. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
(ΟΕ&Π).
iv. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
v. Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ)
vi. Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών
και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα,
ζωοτροφές)

και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο

γεωργός χρησιμοποιεί

κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα

έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η
ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
vii. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές
αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).
Ο φάκελος δικαιούχου φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την
ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

5

ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ

8.

όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα
φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha (1
Ha = 10 στρέμματα), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για
συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 80
ελαιόδεντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο.

9.

Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για τις
μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για
τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες.

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς
διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου
και μετά από σχετική πρόσκληση και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’
όλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη
την περίοδο δέσμευσης .
ε)Οι δικαιούχοι αποδέχονται επιπλέον τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους
σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του Καν. 1306/2013. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται
να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης
της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας
95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου 11, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ
μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των
δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 του Μέτρου 11.
Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή
σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή/και στα συνοδευτικά
δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στη παράγραφο Γ του άρθρου 14
της υπ΄ αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Απόφασης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6

ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν
υποβάλλει ή μέρος αυτής, εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 3
του Καν.(ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στη παράγραφο Δ του άρθρου 14 της υπ΄
αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Απόφασης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά

την

ολοκλήρωση

των

διοικητικών

και

επιτόπιων

ελέγχων,

όπως

περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016
(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργείται
αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του
τελικού ποσού πληρωμής. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις.
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Καν.(ΕΕ) 1306/2014, δύναται να καταβληθεί
προκαταβολή της ενίσχυσης που αφορά σε απώλεια εισοδήματος, μετά την
ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 της υπ’
αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, δημοσιοποιούνται
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ και
γνωστοποιούνται στις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενημέρωση
περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής)
κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999.
Οι προσφυγές υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
αναγραφόμενη στους πίνακες ημερομηνία, απευθείας στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να
αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της, καθώς και να προσκομίζει
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων
του.
Οι προσφυγές των δικαιούχων εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του τελευταίου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων
μελών.
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Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη για την αξιολόγηση της αίτησης,
πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.
Η εξέταση των προσφυγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος που δεν
υπερβαίνει τους 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.
Η διαδικασία καταβολής ενίσχυσης δύναται να ολοκληρωθεί πριν την εξέταση των
προσφυγών.

ΕΛΕΓΧΟΙ
Αρμόδιος Φορέας για τη διενέργεια των ελέγχων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Α. Διοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων πληρωμής
1. Για τις ανάγκες του διοικητικού ελέγχου, οι ΟΕ&Π βεβαιώνουν ηλεκτρονικά,
μέσω του ΠΣ, για κάθε δικαιούχο του Μέτρου 11, με τον οποίο έχουν ενεργή
σύμβαση, ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της ενωσιακής και την εθνικής νομοθεσίας
για τη βιολογική παραγωγή, για κάθε ενταγμένο στο εν λόγω Μέτρο αγροτεμάχιο
της εκμετάλλευσής του.
2. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής,
διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διοικητικούς ελέγχους ως προς τα
προσκομιζόμενα παραστατικά (π.χ. πρόσθετες δαπάνες, κόστος συναλλαγής, κλπ),
διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ, ΚΒΔ, κ.α.), καθώς
και δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των δεδομένων που καταχωρούνται από τους
ΟΕ&Π στο ΠΣ της ως άνω παραγράφου 1, μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των
αποτελεσμάτων των ελέγχων, με στόχο ότι:
α) πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τηρούνται, η γραμμή βάσης, οι
δεσμεύσεις καθώς και άλλες υποχρεώσεις για το εν λόγω Μέτρο,
β) δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ένωσης,
γ) η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι πλήρης και υποβάλλεται εντός της
σχετικής καθορισμένης προθεσμίας και, κατά περίπτωση, ότι τα δικαιολογητικά
έγγραφα έχουν υποβληθεί και αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα,
δ) υπάρχει συμμόρφωση με τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, κατά περίπτωση.

8

ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ

Β. Επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής
1. Σκοπός των ελέγχων είναι η μέτρηση των εκτάσεων και η επαλήθευση των
κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που
συνδέονται με την έκταση που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο του
εν λόγω Μέτρου (Άρθρο 37 του Καν.(ΕΕ) 809/2014).
2. Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων επαληθεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Η εν
λόγω επαλήθευση περιλαμβάνει επίσης επαλήθευση της καλλιέργειας, κατά
περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό, ζητούνται, εάν χρειάζεται, συμπληρωματικά
αποδεικτικά στοιχεία (Άρθρο 39 του Καν. (ΕΕ) 809/2014).
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό 5% του συνόλου των
δικαιούχων του Μέτρου που δεν έχουν απορριφθεί. Δικαιούχοι που έχουν κριθεί
μη επιλέξιμοι από τον διοικητικό έλεγχο δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του δείγματος, ωστόσο, εφόσον από τους ελέγχους αποκαλύπτονται
σημαντικές παρατυπίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το δείγμα ελέγχου
αυξάνεται κατάλληλα.
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τους
επιτόπιους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης.
5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί αρχείο με τη μεθοδολογία επιλογής δείγματος, τους λόγους
επιλογής κάθε δικαιούχου για επιτόπιο έλεγχο και οι ελεγκτές ενημερώνονται
σχετικά με το κριτήριο επιλογής, πριν τη διενέργειά του. Η διενέργεια των
επιτόπιων ελέγχων δύναται να γνωστοποιηθεί στους υπό έλεγχο δικαιούχους, με
την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός ή η αποτελεσματικότητα
του ελέγχου. Κάθε προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Οι επιτόπιοι έλεγχοι
διενεργούνται από ελεγκτές διαφορετικούς αυτών που διενεργούν τους
διοικητικούς ελέγχους.
6. Σε περίπτωση που η γραμμή βάσης, ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή
ορισμένες δεσμεύσεις μπορούν να ελεγχθούν μόνο κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για τους επιτόπιους ελέγχους ενδέχεται
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να απαιτούνται πρόσθετες επισκέψεις. Ο αριθμός όμως και η διάρκεια των
επισκέψεων αυτών σε ένα δικαιούχο περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο. Κατά
περίπτωση αυτού του είδους οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται και
μέσω τηλεπισκόπησης.
7. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται συντάσσεται έκθεση ελέγχου, κατά τις
απαιτήσεις των άρθρων 41 και 43 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, η οποία καθιστά
δυνατή την επισκόπηση των λεπτομερειών των ελέγχων που διενεργούνται και
την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στη συμμόρφωση με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις.
8.

Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή ύπαρξη
παρατυπιών, ο δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου ή
απόσπασμα του μέρους της έκθεσης ελέγχου που τον αφορά. Η εν λόγω έκθεση
δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση
διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος διατηρεί το
δικαίωμα υποβολής προσφυγής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην
υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησε τον έλεγχο, η οποία συγκροτεί τριμελή
επιτροπή για την εκδίκασή της, το αποτέλεσμα της οποίας είναι οριστικό και
καταχωρείται στο ΠΣ. Η μη υπογραφή του παραγωγού ή η άρνηση λήψης
αντιγράφου, καταγράφεται από τους ελεγκτές στο πρακτικό, δεν επηρεάζει το
αποτέλεσμα του ελέγχου, ούτε μεταβάλει την προθεσμία προσφυγής. Στην
επιτροπή δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο.

9.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, εάν ο επιτόπιος έλεγχος
διενεργείται με τηλεπισκόπηση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καν. (ΕΕ)
809/2014, δεν απαιτείται από το δικαιούχο να υπογράψει την έκθεση ελέγχου,
εάν δεν αποκαλυφθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον έλεγχο. Εάν
κατόπιν των ελέγχων αυτών αποκαλυφθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο
δικαιούχος ενημερώνεται και έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης προσφυγής
εφόσον το επιθυμεί. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εντούτοις, διενεργεί φυσικούς ελέγχους των
αγροτεμαχίων στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας
ορθοφωτογραφιών (δορυφορικών ή εναέριων) δεν επιτρέπουν την εξαγωγή
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ικανοποιητικών, για την αρμόδια αρχή, οριστικών συμπερασμάτων ως προς την
επιλεξιμότητα ή το ορθό μέγεθος της έκτασης, που αποτελεί αντικείμενο
διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων.
10. Σε κάθε περίπτωση, αν κατά τον επιτόπιο έλεγχο προκύψουν ευρήματα, τα οποία
αφορούν τη μη τήρηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική
παραγωγή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τον ΕΦΔ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του
Καν. (ΕΕ) 640/2014, διενεργούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και
επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της γραμμής βάσης, των
όρων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων, και άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων.

Α. Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις
1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή φυσικά περιστατικά,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης
αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το
πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση,
δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν
ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή εάν η
αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.
2. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης
πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια
αρχή ότι η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την
υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον
δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη
ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την
αίτηση πληρωμής.
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3. Η αναφερόμενη στο στοιχείο 2 ενημέρωση από τον δικαιούχο, έχει ως
αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική
κατάσταση.
Β. Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων της εκμετάλλευσης πέραν
του Μέτρου
Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχια του και η
διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής
αφενός, και αφετέρου της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί
η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3 %, το συνολικό
ποσό της πληρωμής των μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν
λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3 %, ανάλογα με
τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής :
1. 1% εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
2. 2% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,
3. 3% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.

Γ. Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής /παραστατικών συμμόρφωσηςσυμβούλου
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 της υπ’ αριθ.
πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ισχύουν τα εξής:
α) υποβολή αίτησης πληρωμής, ή παραστατικών συμμόρφωσης, ή παραστατικά για
το σύμβουλο, ή πτυχίου δικαιούχου μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να
λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,
β) καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των είκοσι πέντε
(25) ημερολογιακών ημερών, αυτή θεωρείται μη αποδεκτή και δεν
καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο,
γ)

καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης με καθυστέρηση
μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αυτά δεν
λαμβάνονται υπ’ όψη στη χορήγηση ενίσχυσης,
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δ) καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών για το σύμβουλο ή του πτυχίου του
δικαιούχου μεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αυτή
θεωρείται μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο.

Δ. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης επί των
ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι μειώσεις και κυρώσεις που
επιβάλλονται επί των ενισχύσεων αυτών ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014
και της υπ’ αριθ. 1791/74062/02.07.2015 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1468/14.07.2015).

Ε. Μειώσεις - κυρώσεις της ενίσχυσης της δράσης βάσει της έκτασης
Οι μειώσεις και αποκλεισμοί της περίπτωσης αυτής, ορίζονται στο Τμήμα ΙΙ του
κεφαλαίου IV του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014. Εάν η ίδια έκταση
χρησιμεύει ως βάση για αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός
καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης η
έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα
ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.
Ε. Ι) Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις
1.

Μία καλλιεργητική ομάδα αποτελούν οι

εκτάσεις που δηλώνονται στο

πλαίσιο του Μέτρου, για τις οποίες ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης.
2.

Εάν η έκταση που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Μέτρου
υπερβαίνει την έκταση με την οποία έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της
ενίσχυσης χρησιμοποιείται η έκταση με την οποία έχει ενταχθεί.

3.

Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι
μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση πληρωμής, για τον υπολογισμό
της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

4.

Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω
παραγράφους Β, Γ και Δ, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την
προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση
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υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω
καλλιεργητική ομάδα.
5.

Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και
της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση είναι ίση με 0,1 εκτάριο
ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα
έκταση. Το παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20%
της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

Ε. ΙΙ) Μειώσεις - Κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την
πραγματική
1. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα.
2. Στην περίπτωση που η έκταση ανά καλλιεργητική ομάδα, την οποία έχει
αιτηθεί για πληρωμή στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, υπερβαίνει την
έκταση που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ δηλωθείσας
αιτηθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο: 100 ×
(αιτηθείσα − προσδιορισθείσα) / προσδιορισθείσα και οι μειώσεις
υπολογίζονται ως εξής:
α) Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα
δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας
έκτασης.
β) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα δύο
(2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης,
η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη
κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς.
γ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε
χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω
καλλιεργητική ομάδα.
δ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης δε
χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω
καλλιεργητική ομάδα, και επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε
πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά
μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.
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3. Το ποσό που προκύπτει από την κύρωση της παραγράφου Ε.ΙΙ.2.δ)
συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος,
βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ετών
εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης.
4. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο Ε.ΙΙ.2.δ), δεν
μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη
διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.
ΣΤ. Μειώσεις - Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις
α) Η στήριξη που ζητείται, απορρίπτεται και ανακτάται εξ ολοκλήρου, όταν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληρούνται και ο δικαιούχος επιστρέφει τις μέχρι
τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
β) Η στήριξη που ζητείται δεν καταβάλλεται ή πρέπει να ανακτάται εν όλω ή εν
μέρει, εφόσον δεν πληρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:
αα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη σύμβασή του με έναν ΟΕ&Π,
εκτός από τις περιπτώσεις μεταγραφής, θεωρείται μονομερής διακοπή και
αποβάλλεται από τη δράση/–εις.
ββ. Στην περίπτωση αποβολής του δικαιούχου από το σύστημα ελέγχου της
βιολογικής γεωργίας λόγω μη τήρησης των απαιτήσεων της εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, αποβάλλεται από τη
δράση/–εις και επιστρέφει τις μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις
προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
γγ. Σε περίπτωση που για ένα δικαιούχο διαπιστώνεται μη τήρηση των
απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική
γεωργία,

λόγω

μη

συμμόρφωσης,

το

τμήμα

της

εκμετάλλευσης

(αγροτεμάχιο) του δικαιούχου που αφορά στη μη συμμόρφωση, δεν
δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής της δράσης. Σε
περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός της περιόδου
δέσμευσης, ο δικαιούχος αποβάλλεται από τη δράση/-εις και επιστρέφει τις
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μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους
τόκους.
δδ. Σε περίπτωση που δικαιούχοι της δράσης 11.1.1, δεν συνάψουν σύμβαση με
ΟΕ&Π εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα πέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών
πινάκων, απεντάσσονται από τη δράση.
εε. Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος φάκελος από τον
δικαιούχο, η ενίσχυση μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος διαπίστωσης της
παράβασης.
στστ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος, σε ενταγμένη έκταση στην οποία
τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη
βιολογική παραγωγή, καλλιεργήσει μη επιλέξιμες για το Μέτρο 11
καλλιέργειες, ή εφαρμόσει αγρανάπαυση, ή αφήσει ακαλλιέργητο
περιθώριο, δικαιούται να ενισχυθεί για το μέρος της έκτασης που έχει
καλλιεργηθεί με επιλέξιμες για το Μέτρο 11 καλλιέργειες, σύμφωνα με τους
Κοινοτικούς Κανονισμούς.
ζζ. Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, ο δικαιούχος δε δικαιούται
ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης της μη
τήρησης εντός της περιόδου δέσμευσης, ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά
από τη δράση/-εις και επιστρέφει τις μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις
προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
ηη. Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος αιτηθεί για πληρωμή ελαιοτεμάχιο,
με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη από 80 δέντρα ανά εκτάριο, το
δικαιούμενο ποσό πληρωμής (ποσό που αντιστοιχεί στη χωρική τομή της
ενταμένης έκτασης με την επιλέξιμη έκταση της ΕΑΕ) ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράλειψης, και την έκτασή της μειώνεται ως εξής:
i. 5%, εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι έως 70 δέντρα ανά εκτάριο λόγω
μικρής σοβαρότητας και μικρής έκτασης της μη συμμόρφωσης.
ii. 10% εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι από 69 δέντρα ανά εκτάριο
αλλά δεν όχι λιγότερο από 40 δέντρα ανά εκτάριο, λόγω μεσαίας
σοβαρότητας

και

μεσαίας

έκτασης

της

μη

συμμόρφωσης.

iii. 50%, εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι από 39 δέντρα ανά εκτάριο
16

ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ

αλλά

όχι λιγότερο από 10 δέντρα ανά εκτάριο, λόγω μεγάλης

σοβαρότητας και μεγάλης έκτασης της μη συμμόρφωσης.
iv. 100% εάν η πυκνότητα φύτευσης είναι μικρότερη από 9 δέντρα ανά
εκτάριο.
θθ. Εάν για ένα δεδομένο έτος το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης στο
οποίο εφαρμόζεται η δράση προσδιοριστεί να είναι λιγότερο από 0,2 Ha για
αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές
εκμεταλλεύσεις, ο δικαιούχος δεν δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο
έτος εφαρμογής της δράσης.»

γ) Μη υποβολή ΕΑΕ − αίτησης πληρωμής
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο ΕΑΕ − αίτηση πληρωμής, με
αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη
τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πέρα των
εικοσιπέντε (25) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, επιφέρει αποκλεισμό
από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Επανάληψη της
παράβασης συνεπάγεται μονομερή διακοπή των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την απόφαση έγκρισης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
δ) Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
αα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά από ειδοποίηση,
άρνησης ελέγχου, απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης
μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης,
παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης στο
σύνολο των αγροτεμαχίων, και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο
παραγωγός αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε
για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.
ββ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή
παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δε συνεργάζεται με εθνικά και
κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των
ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ευρεθείσα και δεν χορηγείται
καμία ενίσχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο
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έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του έχουν
καταβληθεί τα προηγούμενα έτη και αποβάλλεται.
ε) Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της
δράσης πριν την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, ή εξαιρετικές περιστάσεις, αποβάλλεται από τη δράση και
επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
αα. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή
εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται.
ββ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν
χορηγείται

καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει

χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται. Επιπλέον επιβάλλεται
χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που
χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γγ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν
χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει
χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται. Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή
που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα
προηγούμενα έτη.
στ) Μη τήρηση της δέσμευσης σταθερού μεγέθους έκτασης. Εάν για ένα δεδομένο
έτος ο δικαιούχος δε αιτηθεί για πληρωμή για το σύνολο της ενταγμένης
έκτασης και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτως
καλλιεργητικής ομάδας, που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής αφενός, και
αφετέρου της ενταγμένης έκτασης, υπερβαίνει το 5%, το συνολικό ποσό της
πληρωμής ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, και την έκτασή της
μειώνεται ως εξής:
αα. 5%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20% λόγω μικρής σοβαρότητας και
μικρής έκτασης της μη συμμόρφωσης.
ββ. 10% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%, λόγω
μεσαίας σοβαρότητας και μεσαίας έκτασης της μη συμμόρφωσης.
γγ. 25%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, λόγω μεγάλης σοβαρότητας και
μεγάλης έκτασης της μη συμμόρφωσης.
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ζ) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία
προκειμένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω
αμελείας, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο
δικαιούχος αποκλείεται από τη δράση, για το ημερολογιακό έτος της
διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο.
η) Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 του υπομέτρου 11.1 που
είναι υπόχρεοι να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και
μεθόδους δεν προσέλθουν, ή δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με δική
τους ευθύνη, αποβάλλονται οριστικά από τη δράση και επιστρέφουν τις μέχρι
τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
Ζ. Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων
που επιβάλλονται
Η σειρά επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και
κυρώσεων ορίζεται ως εξής:
1. Οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω ενότητα Ε
(εκτός της παραγράφου Ε.ΙΙ.2.δ), επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης.
2. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου Ζ.1,
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται
σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα ΣΤ.
3. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου Ζ.2,
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται
σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα
Γ.
4. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω
παραγράφου Ζ.3, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων
που επιβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα Β.
5. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω
παραγράφου Ζ.4, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων
που επιβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα Δ.
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6. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω
παραγράφου Ζ.5, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων
που επιβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα Ε, παράγραφος
Ε.ΙΙ.2.δ.
Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, του ΠΑΑ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ και να θυροκολληθεί στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Επισυναπτόμενο αρχείο εγκεκριμένων δικαιούχων της Δράσης 11.2.1

Π Ι Ν Α ΚΑ Σ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΥπΑΑΤ
Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ
- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
- Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Π. και Δ.Κ.Π. κ. Χ. Κασίμη
6. Προϊστάμενη Γενικής Δ/νσης Τροφίμων κ. Χρ. Παπαδημητρίου
7. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δρ Δ. Τσαγκαλίδη
8. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020
Λ. Αθηνών 58, 104 41, ΑΘΗΝΑ
9. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, Λ.Αθηνών 58, 104 41,
ΑΘΗΝΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ
0016417809
0016425873
0016422506
0016421394
0016422414
0016422865
0016419131
0016418486
0016451452
0016451780
0016446878
0016447349
0016445437
0016453401
0016454286
0016454491
0016451230
0016448681
0016355767
0016355811
0016355880
0016354821
0016351387
0016350502
0016350786
0016350571
0016355712
0016469051
0016396791
0016396487
0016395985
0016405554
0016468061
0016378353
0016377929
0016381032
0016376250
0016375376
0016389434
0016390195
0016390362
0016388772
0016375918
0016376175
0016378162
0016377226
0016377103
0016410008
0016410596
0016411043
0016410954

ΠΟΣΟ
115.050,00
99.600,00
349.740,00
139.650,00
52.890,00
47.700,00
450.210,00
75.090,00
17.310,00
16.350,00
435.510,00
21.387,75
47.809,60
428.940,00
70.110,00
474.244,75
130.801,00
26.670,00
28.320,00
24.660,00
111.690,00
76.890,00
70.680,00
141.930,00
71.760,00
45.120,00
27.630,00
85.020,00
100.320,00
47.070,00
95.760,00
7.448,75
2.600,75
83.583,75
5.408,75
23.955,50
9.544,50
16.615,50
24.600,20
12.690,20
46.719,80
10.271,40
30.481,00
30.960,00
14.443,00
6.464,00
7.129,35
51.014,00
11.791,75
13.332,00
120.570,00

ΕΚΤΑΣΗ
38,35
33,2
116,58
46,55
17,63
15,9
150,07
25,03
5,77
5,45
145,17
7,21
16,98
142,98
23,37
158,65
44,62
8,89
9,44
8,22
37,23
25,63
23,56
47,31
23,92
15,04
9,21
28,34
33,44
15,69
31,92
2,95
1,03
28,74
1,95
8,97
3,78
5,7
9,24
4,37
15,61
3,23
10,23
10,32
5,72
2,56
2,37
17,22
4,67
5,28
40,19
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ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

0016411272
0016411005
0016410268
0016410640
0016363854
0016369030
0016365926
0016465954
0016466159
0016466166
0016460638
0016461215
0016460980
0016462601
0016470156
0016433144
0016431638
0016430112
0016441897
0016441903
0016442269
0016439207
0016439160
0016440753
0016435711
0016434165

39.720,00
16.109,50
39.900,00
30.960,00
12.044,25
1.965,00
6.846,50
10.680,75
9.595,00
12.549,25
18.281,00
23.913,25
13.660,25
18.154,75
20.730,00
14.821,75
5.731,75
3.360,00
4.354,25
3.282,50
4.242,00
2.323,00
3.636,00
4.216,75
5.252,00
1.717,00

13,24
6,38
13,3
10,32
4,77
0,7
2,64
4,23
3,8
4,97
7,24
8,72
5,41
7,19
6,91
5,87
2,27
1,12
1,7
1,3
1,68
0,92
1,44
1,67
2,08
0,68
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