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Θέκα: «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο αξηζ. 306206/3-12-2010 Απόθαζεο ηωλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκίαο Αληαγωληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκωλ ‘’Αλαδηάξζξωζε θαη κεηαηξνπή ηωλ ακπεινπξγηθώλ εθηάζεωλ ζηελ
Διιάδα’’»
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 992/79 “Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ
ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ
ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ” (Α‟280).

2. To άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ
ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 „‟Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα‟‟ (Α‟ 98).
3. Σελ κε αξηζ. 306206/3-12-2010 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλαδηάξζξσζε
θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα» (Β‟ 1896).
4. Σελ κε αξηζ. 271752/21-10-2010 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ Διέλε – Μαξία Απνζηνιάθε θαη Ισάλλε Κνπηζνχθν» (Β‟ 1673).
5. Σελ κε αξηζ. 133267/01-12-2010 εηζήγεζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
6. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
ΑΡΘΡΟ 1
θνπόο
Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα», ηα δηθαηνινγεηηθά,
ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ
νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ελζηάζεσλ, ζε
εθαξκνγή ηεο κε αξηζ. 306206/3-12-2010 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
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ΑΡΘΡΟ 2
Γηαδηθαζία έληαμεο ζην πξόγξακκα
1. Τπνβνιή αίηεζεο έληαμεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί ππνβάιινπλ, από ηελ 1 Μαξηίνπ έωο ηηο 15 Μαΐνπ
εθάζηνπ έηνπο, Αίηεζε – Τπεχζπλε δήισζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, ζηηο θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, ζην ακπεινπξγηθφ κεηξψν ησλ νπνίσλ είλαη
εγγεγξακκέλνη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο ιφγσ αχμεζεο ησλ
θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Αίηεζε –
Τπεχζπλε δήισζε έληαμεο από ηελ 1 Μαξηίνπ έωο ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο ηεο
ηξέρνπζαο ακπειννηληθήο πεξηφδνπ πιεξσκήο, λένη ελδηαθεξφκελνη ή επηιέμηκνη
ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ηελ πξνεγνχκελε ακπειννηληθθή πεξίνδν
θαη δελ έηπραλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιφγσ ζεηξάο - θαηάηαμεο πξνηεξαηφηεηαο.
2. Γηνηθεηηθόο – επηηόπηνο έιεγρνο επαιήζεπζεο ηωλ όξωλ επηιεμηκόηεηαο ηωλ αηηήζεωλ.
2.1 Ο Γηνηθεηηθφο έιεγρνο επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ είλαη θαζνιηθφο
θαη ιεπηνκεξήο, πξαγκαηνπνηείηαη ζην 100% ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ θαη
νινθιεξψλνληαη έωο ηηο 30 Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο.
ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε κε ηηο επηιέμηκεο αηηήζεηο, θαηά
θξηηήξην θαη θαηά ζεηξά κεγέζνπο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ, κε θζίλνπζα ζεηξά, ε νπνία
δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. αλάξηεζε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.η.ι.). Οη
δηαθσλνχληεο κε ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δηφξζσζε
ησλ ζηνηρείσλ απηήο ζηελ νηθεία Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο, ην αξγφηεξν κέζα
ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο, πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην.
Αθνινχζσο νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Aλάπηπμεο / Γεσξγίαο θαηαξηίδνπλ πξνηάζεηο ρεδίσλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο κε αξηζ. 306206/3-12-2010 ΚΤΑ, ππφ εληαία κνξθή θαη ηηο
ππνβάιινπλ κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ έθαζηνπ έηνπο ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηελ
αληίζηνηρε Πεξηθέξεηα.
2.2 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο, ν δηνηθεηηθφο θαη ν
επηηφπηνο έιεγρνο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ, ε ζχληαμε κεραλνγξαθεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ ρεδίσλ νινθιεξψλνληαη θαη απνζηέιιεηαη
ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο έωο ηηο 15 Μαΐνπ ηνπ έηνπο ηεο ηξέρνπζαο ακπειννηληθήο
πεξηφδνπ πιεξσκήο.
2.3 Οη επηηφπηνη έιεγρνη νινθιεξψλνληαη έωο ηηο 31 Οθηωβξίνπ έθαζηνπ έηνπο. Οη Γηεπζχλζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο εηδνπνηνχλ ηνπο παξαγσγνχο θαηφρνπο ησλ επηιέμηκσλ
εθηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηε κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε θαηά θξηηήξην θαη
ζεηξά κεγέζνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα θαηά Ν.Α., γηα ην ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζηα ακπεινηεκάρηά ηνπο.
2.4 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ, ζπληάζζεηαη
κεραλνγξαθεκέλε Καηάζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη: Ηκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο, ην Γήκν/ Γεκνηηθφ δηακέξηζκα πνπ βξίζθεηαη ην ακπεινηεκάρην,
ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ ακπεινηεκαρίνπ, νλνκαηεπψλπκν θαη φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ή
ηελ επσλπκία εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ θσδηθφ κεηξψνπ
λένπ γεσξγνχ φπνπ απαηηείηαη, ην κέηξν/ α πνπ εκθαίλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ην νηθνλνκηθφ
έηνο πινπνίεζήο ηνπο, ηελ έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ φπσο εκθαίλεηαη ζηελ αίηεζε, ηελ έθηαζε
ακπεινηεκαρίνπ κεηά ηνλ έιεγρν(ζηνηρεία ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ θαη επηηφπηαο
επηκέηξεζεο), ηελ πνηθηιία πξηλ θαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή.
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Η αλσηέξσ κεραλνγξαθεκέλε Καηάζηαζε αλαξηάηαη ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
/ Γεσξγίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ψζηε νη δηαθσλνχληεο κε ηα ζηνηρεία ηεο
Καηάζηαζεο λα ππνβάιινπλ έλζηαζε γηα δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εληφο 10 εκεξψλ απφ
ηελ αλάξηεζή ηεο, πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην,
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έλζηαζεο.
2.5 Η νξηζηηθή θαηάζηαζε ησλ επηιέμηκσλ αηηήζεσλ απνζηέιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έωο ηηο 15
Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
3. Έγθξηζε ζρεδίωλ αλαδηάξζξωζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειώλωλ - Καηαλνκή θνλδπιίωλ.
Η Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηελ πιεξφηεηα θαζψο θαη ηελ
εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνβιεζέλησλ ρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηεο κε αξηζ. 306206/3-12-2010 ΚΤΑ θαη εγθξίλεη ηα ρέδηα αλαδηάξζξσζεο, θαηαλέκνληαο
κε Τπνπξγηθή απφθαζε ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα αλά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη
Πεξηθέξεηα έωο ηηο 15 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
4.
Έθδνζε απόθαζεο έγθξηζεο.
Οη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
εθηάζεσλ, πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ έγθξηζεο (Τπφδεηγκα 3) γηα θάζε απνδεθηή
αίηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νξηζηηθή θαηάζηαζε, ηηο νπνίεο ζε κνξθή ζπγθεληξσηηθήο
θαηάζηαζεο θνηλνπνηνχλ ζηελ Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
5.
Υξόλνο πινπνίεζεο κέηξωλ/δξάζεωλ
5.1. Οη δηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ « Δθξίδσζε – θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο - Αλαθχηεπζε» κεηά ηελ
παξαιαβή ηεο απφθαζεο έγθξηζεο, θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο πξνβαίλνπλ ζηαδηαθά ζηελ εθξίδσζε ησλ ακπεινηεκαρίσλ ηνπο ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο (Τπφδεηγκα 2) απφ
ηνλ δηθαηνχρν – παξαγσγφ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθξίδσζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί
ζηνλ έιεγρν πηζηνπνίεζήο ηεο.
ηελ ζπλέρεηα ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζε
δηθαηψκαηνο αλαθχηεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο αξηζ. 286839/2-4-2009 ΚΤΑ
«Γπλακηθφ παξαγσγήο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ» θαη ζηελ ρνξήγεζε Άδεηαο
εγθαηάζηαζεο ακπειψλα θαη πξνκήζεηαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
απαηηείηαη ρεκηθή αλάιπζε εδάθνπο (πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε CaCO3 θαη άιια
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ακπειψλα ζηελ ίδηα ηνπνζεζία
θαηά ηελ ίδηα ακπεινπξγηθή πεξίνδν, απαηηείηαη πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο
εδάθνπο γηα πξνζδηνξηζκφ πηζαλήο χπαξμεο κεηαδνηηθψλ λεκαησδψλ, απφ Δπίζεκα
αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 10
Απξηιίνπ.
5.2. Σα ινηπά κέηξα / δξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ην αξγφηεξν
έσο θαη ηηο 10 Ηνπλίνπ ηεο ακπειννηληθήο πεξηφδνπ πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε λα θαηαβιεζεί άπαμ ρσξίο ηελ ζχζηαζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Η πηζηνπνίεζε ησλ
κέηξσλ απηψλ βεβαηψλεηαη κε επηηφπην έιεγρν θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ.
5.3. Δάλ ην κέηξν / δξάζε εθηειεζηεί κεηά ηηο 10 Ηνπλίνπ ηεο ακπειννηληθήο πεξηφδνπ πιεξσκήο,
ε ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιηθά, εθφζνλ έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπ θαη έρεη
ζπζηαζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν – παξαγσγφ εγγχεζε γηα πνζφ χςνπο 120% ηεο ελίζρπζεο.
5.4 ηελ πεξίπησζε επαλεκβνιηαζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ε
πηζηνπνίεζε γίλεηαη κε επηηφπην έιεγρν κεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικψλ θαη ην πνζνζηφ
επηηπρίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80%,. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ην πνζνζηφ επηηπρίαο
έθπηπμεο νθζαικψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 80%, ηφηε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα
ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηελ επφκελε ακπειννηληθή πεξίνδν ρσξίο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.
6.
Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.
Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην πέξαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ, πξνβαίλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε
θαη εθθαζάξηζε δαπάλεο ζπληάζζνληαο θαη απνζηέιινληαο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο
3

7.

πιεξσκήο ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ
Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30
Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο (εκεξνκελία πξσηνθφιινπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.).
Δάλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ θαθέισλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ παξακέλνπλ πξνο δηάζεζε
επηπιένλ επηιέμηκεο εθηάζεηο ησλ ήδε εγθεθξηκέλσλ, απηέο δχλαληαη λα θαηαλέκνληαη ζε
δηθαηνχρνπο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
θαθέισλ πιεξσκήο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ έθαζηνπ
έηνπο.
Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ απεπζείαο ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ησλ δηθαηνχρσλ, ην αξγόηεξν έωο ηηο 15 Οθηωβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 3
Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζην πξόγξακκα
θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο

Γηα ηελ έληαμή ζην πξφγξακκα ν ελδηαθεξφκελνο παξαγσγφο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ,
ππνβάιιεη Αίηεζε – Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1, ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο, κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε
ζπληδηνθηεζίαο, αίηεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη θάζε ζπληδηνθηήηεο γηα ην κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί
κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ θαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο
ππνγξαθήο.
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ
αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο, κε ζθνπφ λα είλαη δηαζέζηκα
ζε θάζε εζληθφ ή θνηλνηηθφ έιεγρν θαη λα απνηεινχλ ην θάθειν θάζε παξαγσγνχ – δηθαηνχρνπ,
θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα:
1.
Αίηεζε – Yπεχζπλε δήισζε ζην πξφγξακκα (Τπφδεηγκα 1).
2.
Γήισζε ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα
ην Ακπεινπξγηθφ κεηξψν.
3.
Γειψζεηο ζπγθνκηδήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καλ(ΔΚ) 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ακπεινπξγηθέο πεξηφδνπο πνπ πξνεγνχληαη ηεο πεξηφδνπ έληαμεο ζην
πξφγξακκα.
4.
Γήισζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο ελίζρπζεο πνπ αθνξά ζηελ πεξίνδν έληαμεο
ζην πξφγξακκα, ππνρξέσζε πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί θαη γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε.
ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο δειψλνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ηα επηιέμηκα
ακπεινηεκάρηα ηεο νκάδαο θαιιηέξγεηαο θαη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο θαη σο παξάιιειε
δξάζε «Πξφγξακκα Αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ» (κε ηνπο θσδηθνχο φπσο
θάζε θνξά ηζρχνπλ π.ρ. θσδηθφο 0602 γηα ην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ακπειψλσλ).
5.
Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
6.
Φσηνηππία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηεο εθνξίαο ή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, ή άιινπ
θνξνινγηθνχ εγγξάθνπ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ ηνπ δηθαηνχρνπ - παξαγσγνχ.
7.
Φσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο, κε ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
ηακηεπηεξίνπ.
8.
Φσηναληίγξαθν ηίηισλ λνκήο θαη θαηνρήο, θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο έληαμήο ηνπ ζην
Πξόγξακκα επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηίηισλ λνκήο θαη θαηνρήο. Δηδηθφηεξα:
α. Γηα ηα ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα, νη παξαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο / θπξηφηεηαο σο εμήο:
πκβφιαηα αγνξάο λνκίκσο κεηαγξακκέλα,
Απνδνρή θιεξνλνκηάο,
Απνδεηθηηθά δσξεάο αθηλήησλ,
Κηήζε κε πξνζθχξσζε,
Με δηθαζηηθή απφθαζε απνλνκή θπξηφηεηαο,
4

Κιεξνλνκεηήξην.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζθφκηζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ηίηινπο θπξηφηεηαο, ηφηε απηφο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη
αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ9 ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο, απφ ην αληίηππν πνπ θέξεη ηε
ζήκαλζε παξαιαβήο ηνπ ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., ζην νπνίν πξέπεη λα θαίλεηαη
δεισκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/1986,
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ην παξαπάλσ αληίγξαθν είλαη αθξηβέο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζ‟ απηφ είλαη αιεζή. Η αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία, εθφζνλ ην θξίλεη
ζθφπηκν, κπνξεί λα δεηήζεη γηα έιεγρν θαη ν γεσξγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη,
ην πξσηφηππν αληίηππν ηνπ Δ9 κε ηε ζήκαλζε παξαιαβήο ηνπ ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο
Γ.Ο.Τ. Δάλ ην Δ9 έρεη θαηαηεζεί ηαρπδξνκηθά, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ
ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο ηνπ.
β. Γηα ηα κε ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα νη παξαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξηα) ή
ρξεζηδάλεηα, ηα νπνία πξέπεη λα:
αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ Α.Φ.Μ. ηφζν ηνπ ηδηνθηήηε, φζν θαη ηνπ ελνηθηαζηή,
αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ αγξνηεκαρίσλ (ηνπνζεζία, έθηαζε, ραξηνγξαθηθφ
θσδηθφ φπνπ είλαη δηαζέζηκνο, θιπ) θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο κίζζσζεο,
έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (αθνξά ηα
ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο πνπ δε ζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ηα
ρξεζηδάλεηα).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

i)
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήιωζεο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα γίλεηαη
δεθηφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξην) ή ρξεζηδάλεην, ε δηάξθεηα
κίζζσζεο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη ελλέα (9) έηε.
ii)
Μεηά ηελ έγθξηζε έληαμεο ηνπ παξαγσγνχ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξην) ή ρξεζηδάλεην, ε δηάξθεηα
κίζζσζεο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα (10) έηε.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ππνβάιιεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
κεηαγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ. Σα κηζζσηήξηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ λ. 2238/1994 (Φ.Δ.Κ 151/Β/1994) «Κχξσζε
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο». Μηζζσηήξηα πνπ δε ζεσξνχληαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (κίζζσκα κηθξφηεξν απφ νξηζκέλε αμία θιπ), ζα γίλνληαη δεθηά κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη δελ ζεσξεί ελνηθηαζηήξηα γηα ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο απηνχο ιφγνπο.
Παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα κε ηδηφθηεηα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία ππεγξάθεζαλ ζε παξειζφληα
ρξφλν γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ε δηάξθεηα λφκηκεο θαηνρήο πνπ αλαγξάθνπλ ζε ζρέζε κε
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο, θαιχπηεη θαη ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ άλσ ησλ
ελλέα(9) εηψλ.
Απφθαζε έγθξηζεο έληαμεο ηνπ δηθαηνχρνπ – παξαγσγνχ ζην πξφγξακκα(Τπφδεηγκα 3).
Πξαθηηθφ πξσηνβάζκηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ(Τπφδεηγκα 5).
Αίηεζε γλσζηνπνίεζεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ/ δξάζεο, ή θαη θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο απφ ηνλ παξαγσγφ (Τπφδεηγκα 2).
Πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ ή πηζηνπνίεζεο νινθιήξσζεο ηνπ κέηξνπ/ δξάζεο (Τπφδεηγκα
4 α).
Πξνεθηππσκέλν πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ δήισζεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο αίηεζεο, ή
θαη πηζηνπνίεζεο νινθιήξσζεο ηνπ κέηξνπ/ δξάζεο(Τπφδεηγκα 4β).
Αίηεζε ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο (Τπφδεηγκα 2).
Γηθαίσκα θχηεπζεο (απφ ην απνζεκαηηθφ) ή αλαθχηεπζεο (πνπ θαηέρνπλ ήδε νη παξαγσγνί)
Σξηπιφηππν δειηίν δηάζεζεο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απφ ηε θπησξηαθή επηρείξεζε,
ζεσξεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ην Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ. ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ε θπησξηαθή
επηρείξεζε ή βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ. ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηδία ρξήζε, ή βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ.
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ απφ ηξίηεο ρψξεο, ην νπνίν δηαθηλείηαη κέζσ
επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρνπλ άδεηα εκπνξίαο ηχπνπ Α ή άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε
ηελ λνκνζεζία φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Άδεηα εγθαηάζηαζεο ακπειψλα θαη πξνκήζεηαο αληηθπιινμεξηθψλ κνζρεπκάησλ ακπέινπ
(Τπφδεηγκα 6).
Φσηναληίγξαθν εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζε πεξηπηψζεηο πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο.
Αίηεζε απνδέζκεπζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζε πεξηπηψζεηο πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο (Τπφδεηγκα 2).
Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζε πεξίπησζε αλάθηεζεο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο:
Έγγξαθε εηδνπνίεζε παξαγσγνχ – νθεηιέηε (Τπφδεηγκα 16).
Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο νθεηιφκελνπ πνζνχ.
Έθζεζε ειέγρνπ γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ (Τπφδεηγκα17).
Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα Ννκάξρε (Τπφδεηγκα18).
Απφθαζε θαηαινγηζκνχ (Τπφδεηγκα19).
ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ βεβαηψλεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ
θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ:
Σξηπιφηππε πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε βεβαίσζεο επηζηξνθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο –
επηδνηήζεσλ ππέξ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π. (Τπφδεηγκα 20).
Υξεκαηηθφο θαηάινγνο επηζηξνθήο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ – επηδνηήζεσλ (Τπφδεηγκα 21).

ΑΡΘΡΟ 4
Πξωηνβάζκηνη Έιεγρνη
1.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ
Ννκάξρε ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο νξίδεηαη, ηξηκειήο επηηξνπή
απνηεινχκελε απφ έλα γεσπφλν ΠΔ ή ηερλνιφγν ΣΔ απφ έλα ηνπνγξάθν ΠΔ ή ηερλνιφγν ΣΔ
θαη έλα εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν πνπ δηαζέηεη ηελ γλψζε θαη εκπεηξία γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο νξηζκνχ ηνπνγξάθνπ, νξίδεηαη γεσπφλνο, ν νπνίνο δηαζέηεη γλψζεηο
ειέγρνπ ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.
2.
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο θαη
ζε ειέγρνπο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο.
2.1. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη επαιήζεπζεο ηωλ όξωλ επηιεμηκόηεηαο ησλ αηηήζεσλ είλαη
θαζνιηθνί θαη ιεπηνκεξείο θαη θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ ππνζηεξίδεηαη
απφ ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε δηπιή ρνξήγεζε εληζρχζεσλ.
Πξαγκαηνπνηείηαη νπηηθφο – ρεηξφγξαθνο έιεγρνο ζε επίπεδν αίηεζεο ζην 100% ησλ
ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ παξαηππηψλ ζε ζρέζε κε ηα
δεινχκελα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο.
Διέγρνληαη νη αηηήζεηο εάλ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο θαη εάλ
ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ είλαη
πιήξσο ζπκπιεξσκέλε ή έρεη ππνβιεζεί ρσξίο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα
απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε ηπρφλ δηφξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαγξαθή
ηνπ ιάζνπο, θαηαρψξεζε ηνπ νξζνχ, λα κνλνγξάθεηαη ε ηπρφλ αιιαγή θαη λα αλαγξάθεηαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηνξζσηή θαη ε εκεξνκελία.
Καηά ηνλ νπηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν, ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείινπλ λα έρνπλ
θαηαζέζεη νη παξαγσγνί, ζε ζρέζε κε ηηο αηηνχκελεο εληζρχζεηο θαη ηα δεισζέληα ζηνηρεία,
θαζψο θαη εάλ απηά είλαη λνκφηππα ππνγεγξακκέλα θαη έρνπλ εθδνζεί θαη ππνβιεζεί κέζα ζηηο
λφκηκεο πξνζεζκίεο. Διέγρεηαη επίζεο ε ππνγξαθή ζε θάζε αίηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία
ηεο θαζηζηά απνδεθηή ηελ αίηεζε κε απνδεθηή.
Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα:
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α) ε δηαζηαχξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαγσγνχ (π.ρ. έιεγρνο Α.Φ.Μ, ινγαξηαζκνχ
ηξαπέδεο, θ.ι.π.) κε ην αξρείν ηεο Α.Σ.Δ. γηα ην θαζεζηψο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο.
β) ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα ζην
Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν θαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αηηήζεσλ Δληαίαο Δλίζρπζεο, σο
πξνο ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ηελ χπαξμε ησλ αγξνηεκαρίσλ.
γ) ν έιεγρνο πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο θαη ζηα δεισζέληα ζηνηρεία ηεο εληαίαο
αίηεζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζχκθσλα κε
ην Τπφδεηγκα 5 θαη ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη γξαπηψο γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζήο
ηνπ.
2.2. Οη Γηνηθεηηθνί έιεγρνη ηεο πνιιαπιήο ζπκκόξθωζεο αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ
θαη ππνρξεψζεσλ ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην δείγκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο νδεγίεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Σν δείγκα ειέγρνπ εμάγεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ θαη
ησλ πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί θαη θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ
αηηνχλησλ άκεζεο εληζρχζεηο.
3. Δπηηόπηνη έιεγρνη
Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο ηεο
έθηαζεο ηεο αίηεζεο, ηεο πηζηνπνίεζεο νινθιήξσζεο ηνπ κέηξνπ/ δξάζεο θαη ηεο πνιιαπιήο
ζπκκφξθσζεο.
Οη επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδηαζηηθά. Δληνχηνηο, είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη
πξνεηδνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο, πεξηνξηζκέλε ζην απνιχησο αλαγθαίν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ. Η
πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη, θαη' αλψηαην φξην, 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε
εκεξνκελία ειέγρνπ, κε εμαίξεζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο
λα παξίζηαηαη θαηά ηνλ έιεγρν.
3.1. Δπηηόπηνο έιεγρνο όξωλ επηιεμηκόηεηαο ηεο έθηαζεο ηεο αίηεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο
κέηξνπ/δξάζεο
α. Γηα ηελ επαιήζεπζε ηωλ όξωλ επηιεμηκόηεηαο, νη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε
πνζνζηφ 100% ησλ εθηάζεσλ φισλ ησλ αηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξνπζία ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ακπεινθαιιηεξγεηή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο
κεηξώωλ.
Ο παξαγσγφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνδείμεη ηα αγξνηεκάρηά ηνπ θαζψο θαη ηα
αθξηβή φξηα απηψλ. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα
εμαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζέζεο θαη ηνπ εκβαδνχ ησλ ηεκαρίσλ πνπ ειέγρνληαη ζχκθσλα
κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κέηξεζε ηεο έθηαζεο ησλ ακπεινηεκαρίσλ ζην πιαίζην
ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (JRC). Μεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ
ζπληάζζνληαη ζρεηηθά πξαθηηθά επηηφπηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα 4α «Πξαθηηθφ
επηηφπηνπ ειέγρνπ αίηεζεο ή πηζηνπνίεζεο κέηξνπ/ σλ» θαη ην πξνεθηππωκέλν Τπόδεηγκα 4β
«Πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ δήισζεο Ακπεινθαιιηέξγεηαο» γηα θάζε έλα απφ ηα πξνο έιεγρν
αγξνηεκάρηα ηεκάρηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ επξεκάησλ ηνπ επηηφπηνπ
ειέγρνπ ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν. ε πεξίπηωζε πνπ ην αγξνηεκάρην δελ είλαη δειωκέλν
ζηε βάζε ηνπ Ακπεινπξγηθνύ Μεηξώνπ, πξνεθηππώλεηαη θελό πξαθηηθό 4β. ε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αγξνηεκάρηα δεισκέλα κε ειιηπή ζηνηρεία ζηελ βάζε, ζα πξέπεη λα
γίλεηαη εθηχπσζε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ γηα λα ζπκπιεξσζνχλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν. Ο
επηηφπηνο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην ζχζηεκα
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο εθαξκνγήο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ.
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β. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζην ζχλνιν ησλ πξνο αλαδηάξζξσζε εθηάζεσλ, πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ κέηξσλ/ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε
κέηξνπ/ δξάζεο απηψλ.
Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν:
i.
Δπαιεζεχνληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε λφκηκε θαηνρή, ε ρξήζε
(θαιιηέξγεηα) θηι..
ii.
Δπηβεβαηψλνληαη ηα γεληθά, γεσπνληθά θαη ραξηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήισζεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο, ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα πξαθηηθά επηηφπηνπ ειέγρνπ γηα θάζε έλα
απφ ηα πξνο έιεγρν ηεκάρηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη κε ηε βάζε
δεδνκέλσλ ηεο εληαίαο ελίζρπζεο (θσδηθφο ηεκαρίνπ, έθηαζε θηι). ηελ πεξίπησζε πνπ ν
θσδηθφο ηνπ ζπγθαιιηεξγνχκελνπ ηεκαρίνπ, έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο
αιιά αλαθέξεηαη ζε κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ηεκαρίνπ, ζα δηαηεξείηαη ν θσδηθφο γηα ην ηκήκα
ηνπ ηεκαρίνπ πνπ απνηειεί π.ρ. ην ειαηνηεκάρην θαη ζα δίλεηαη λένο θσδηθφο γηα ην ππφινηπν
μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ ηεκαρίνπ πνπ ζα απνηειεί ην ακπεινηεκάρην έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί
νπνηαδήπνηε αδηθαηνιόγεηε δηπιή ρνξήγεζε εληζρύζεωλ.
γ. Ο γεσγξαθηθφο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο θαη ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθψλ θάζε
ακπεινηεκαρίνπ πεξηθεξεηαθά ζηα ππνδεηρζέληα απφ ηνλ παξαγσγφ φξηα ηνπ
ακπεινηεκαρίνπ, θαη ε κέηξεζε ηεο έθηαζεο ηνπ (κε ην ζχζηεκα ΔΓΑ 87), γίλεηαη κε ην
κεράλεκα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο κε ηε βνήζεηα δνξπθφξνπ - Global
Positioning System (GPS). Απηέο νη ζπληεηαγκέλεο ζεκεηψλνληαη ζε πξφρεηξν ζθαξίθεκα ηνπ
ηεκαρίνπ. ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πεξηθεξεηαθή απνηχπσζε ηνπ ηεκαρίνπ
ζεκεηψλνληαη ζε πίλαθα ηα δεχγε ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ε ζέζε ηνπο ζην αληίζηνηρν
ζθαξίθεκα, ψζηε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζηελ ραξηνγξαθηθή βάζε λα είλαη
δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηφζν ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ηεκαρίνπ φζν θαη ε έθηαζή ηνπ. ε απηήλ
ηελ πεξίπησζε ην εκβαδφλ ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ππνινγίδεηαη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζην ΓΠ-ΔΣ & ΑΜ.. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ
ζπληεηαγκέλσλ δηελεξγείηαη θσηνεξκελεπηηθφο έιεγρνο.
δ. Η ζπλνιηθή έθηαζε ελφο αγξνηεκαρίνπ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε, ππφ ηνλ φξν φηη
ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο, δηαθνξεηηθά ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε
έθηαζε: ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ην πιάηνο ησλ θξαθηψλ, ηάθξσλ θ.ι.π δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 κέηξα.
ε. Οη ηπρφλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη επί
ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ κε ηξφπν επδηάθξηην, ζαθή θαη νινθιεξσκέλν, ψζηε ηα λέα ζηνηρεία
λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε βάζε ηνπ ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ.
ζη. Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν,
γίλεηαη απηφκαηα ν ππνινγηζκφο ηεο απνδεθηήο έθηαζεο ηνπ ηεκαρίνπ, απφ ην ζχζηεκα,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νξίσλ αλνρήο. Δάλ ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ ην ηερληθφ φξην
αλνρήο, ε απνδεθηή έθηαζε ηαπηίδεηαη κε ηε δεισζείζα . Δάλ ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ
ην φξην αλνρήο, δηαηεξείηαη ε ηηκή ηεο κεηξεζείζαο έθηαζεο σο απνδεθηή θαη πξέπεη λα είλαη
κηθξόηεξε ή ίζε ηεο δειωζείζαο έθηαζεο.
δ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επεξεάδνληαη άιια ηεκάρηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη
λα εηδνπνηεζνχλ νη παξαγσγνί ησλ νπνίσλ ηα ηεκάρηα επεξεάδνληαη, ψζηε λα παξίζηαληαη
ππνρξεσηηθά πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, παξνπζία ηνπ παξαγσγνχ
ηνπ νπνίνπ ην ηεκάρην πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζηελ βάζε, θαη λα πξνβνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη (ζχκπησζε ησλ νξίσλ
ησλ ηεκαρίσλ, επηθάιπςε θιπ), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπ ηεκαρίνπ πνπ ειέγρζεθε
ή απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν.
ε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κέηξνπ / δξάζεο ν δηθαηνχρνο – παξαγσγφο ππνβάιεη, ζηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Γεσξγίαο, αίηεζε έγθξηζεο πιεξσκήο ή απνδέζκεπζεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, κε ηαπηφρξνλε γλσζηνπνίεζε πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ, ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα 2 ηεο παξνχζαο..
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3.2. Δπηηόπηνο έιεγρνο πνιιαπιήο ζπκκόξθωζεο
ηα πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, εμάγεηαη δείγκα επηηφπηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Διέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ γεσξγψλ πξνο ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη
ηηο νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο
πξνβιεπφκελεο νδεγίεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ειέγρνπ, ζηνηρείν ην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ θαλνληθφηεηα / λνκηκφηεηα
ηεο πιεξσκήο .
ΑΡΘΡΟ 5
Πξαθηηθά θαη εθζέζεηο πξωηνβάζκηωλ ειέγρωλ
1.Πξαθηηθά ειέγρνπ
Μεηά ην πέξαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη επηηφπηνπ έιεγρνπ, ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ αλά παξαγσγφ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, γηα ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα 5 θαη γηα ηνλ επηηφπην ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 4α θαη 4β.
Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ, ψζηε απηά λα είλαη πιήξε
θαη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ελψ ζηε
ζπλέρεηα ηα πνξίζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εηζάγνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε ηνπ ΓΠ-ΔΣ
& ΑΜ κε ηελ εθαξκνγή ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ.
Σα πξαθηηθά επηηφπηνπ ειέγρνπ ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ειέγρνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
αξκφδηνπο ειεγθηέο θαη ηνλ ειεγρφκελν παξαγσγφ, ν νπνίνο πξέπεη λα δειψζεη ηε ζχκθσλε ή
κε γλψκε ηνπ θαη εθφζνλ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θαθέινπ ηνπ παξαγσγνχ. πληάζζνληαη ζε δχν αληίγξαθα, εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα δηαβηβάδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν παξαγσγφ θαη ην άιιν παξακέλεη ζηελ νηθεία
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /Γεσξγίαο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζηψλνληαη ιάζε εληνπηζκνχ ή πξνθχπηνπλ
αιιαγέο ζηα φξηα ηνπ ακπεινηεκαρίνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ, ηφηε
πξνζδηνξίδνληαη κε ην GPS νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ ακπεινηεκαρίνπ,
ζρεδηάδεηαη επηηφπνπ ην ζθαξίθεκα ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη κεηξάηαη ε έθηαζή ηνπ. ηελ
ζπλέρεηα ελεκεξψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ε βάζε ηνπ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Αλαγλψξηζεο Αγξνηεκαρίσλ
(LPIS) ηεο εληαίαο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία.
ε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζε φκνξα ηεκάρηα, εηδνπνηνχληαη νη εκπιεθφκελνη
παξαγσγνί γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη αθνινπζείηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία, γηα
θαζέλα εμ΄ απηψλ.
Δθηππψλεηαη ε λέα θαξηέια ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ ηνπ παξαγσγνχ ζε
δχν αληίγξαθα. Σν έλα παξακέλεη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο θαη
ην άιιν δηαβηβάδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε δήισζή ηνπ.
2. Έθζεζε πξωηνβάζκηνπ ειέγρνπ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γηεχζπλζεο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο κεραλνγξαθεκέλε έθζεζε ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα 7, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ.
ΑΡΘΡΟ 6
Γεπηεξνβάζκηνη - Δηδηθνί Έιεγρνη
1.Γεπηεξνβάζκηνη Έιεγρνη
Οη δεπηεξνβάζκηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, σο εμήο:
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α. Γηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηελεξγείηαη ζε πνζνζηφ 100% ζηνπο θαθέινπο
πιεξσκήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
β. Γηνηθεηηθνί, επηηφπηνη θαη έιεγρνη πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο δηελεξγνχληαη απφ ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζε δηθαηνχρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα:
Καηά ηνπο δηνηθεηηθνχο, επηηφπηνπο ειέγρνπο εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο, ειέγρνληαο
δεηγκαηνιεπηηθά ηηο αηηήζεηο δηθαηνχρσλ, ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε δηελεξγεζεί πξσηνβάζκηνο
δηνηθεηηθφο θαη επηηφπηνο έιεγρνο απφ ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο.
Σν πνζνζηφ ηνπ ειεγρφκελνπ δείγκαηνο θαζνξίδεηαη εηεζίσο ζε 5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξσηνβαζκίσλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /
Γεσξγίαο, απφ ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε βάζεη αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ νπνία ζπλεθηηκψληαη ηνπιάρηζηνλ:
πνζφ ελίζρπζεο,
αξηζκφο θαη ε έθηαζε ησλ ακπεινηεκαρίσλ,
νη δειψζεηο ζπγθνκηδήο θαη παξαγσγήο,
ηα πνξίζκαηα ησλ πξσηνβαζκίσλ ειέγρσλ, θαη
άιινη παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά νδεγίεο
Σν δείγκα εμάγεηαη κεραλνγξαθηθά κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ δειψζεσλ - αηηήζεσλ.
Γηεμάγνληαη επηηφπηνη έιεγρνη πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. Σν δείγκα ειέγρνπ εμάγεηαη απφ ηελ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Διέγρσλ, Σκήκα Οξγάλσζεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ
ειέγρσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ..
γ. Έιεγρνη επνπηείαο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ αξρψλ (Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο) θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη δεπηεξνβάζκηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο (πξαθηηθά ειέγρνπ, κέζνδνη κέηξεζεο θ.ι.π.), γηα ηε δηαπίζησζε θαη
εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ζπληάζζνληαη πξαθηηθά. ην πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ πξέπεη
λα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ιεπηνκεξψο ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ, κε πιήξε
αηηηνιφγεζε ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ θαη
θαηαρσξνχληαη ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ.
2.Δηδηθνί έιεγρνη
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (θαηαγγειίεο, παξαηππίεο), φπνπ επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα επηπιένλ
επηηφπησλ ειέγρσλ, ε νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο θαη ν
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., απφ θνηλνχ, ή κεκνλσκέλα κε ακνηβαία ελεκέξσζε, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ
ζε επηπιένλ επηηφπηνπο ειέγρνπο, αλεμάξηεηα αλ νη ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην
εμαγρζέλ κεραλνγξαθεκέλν δείγκα ειέγρνπ.

1.

2.

ΑΡΘΡΟ 7
Οηθνλνκηθέο εληζρύζεηο
Σα κέηξα ζηα νπνία ρνξεγνχληαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ ην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο
θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
κε αξηζ. 306206/03-12-2010 ΚΤΑ.
Απνδεκηψλεηαη ε απώιεηα εηζνδήκαηνο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ιφγσ :
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εθξίδσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο εδάθνπο ή
επαλεκβνιηαζκνχ
3.
Καζνξηζκόο ηωλ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεωλ:
Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαδηάξζξωζε θαη κεηαηξνπή ηωλ ακπειώλωλ
θαζνξίδνληαη θαη’ απνθνπή αλά κέηξν, ζε Δπξψ/ζηξέκκα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΤΓΚΛΗΖ
ΛΟΗΠΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ
& ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΟΤ ΑΡΘ.
(€/ζηξ.)
8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΗ 2
(ρξεκαηνδφηεζε ΔΔ 50%)
(ΚΑΝ.1083/2006)
(€/ζηξ.)
ΜΔΣΡΑ
(ρξεκαηνδφηεζε ΔΔ 75%)
Οξεηλέο,
Οξεηλέο,
Λνηπέο
Λνηπέο
Μεηνλεθηηθέο
κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο
πεξηνρέο
&Νεζηώηηθεο
&Νεζηώηηθεο
πεξηνρέο
πεξηνρέο
α.Δθξίδωζε θαη πξνεηνηκαζία
εδάθνπο-αλαθύηεπζε
(ζχλνιν) (ζπκπεξηιακβάλεηαη
1280
1107
1000
867
θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο)
i. εθξίδσζε θαη πξνεηνηκαζία
665
610
590
535
εδάθνπο (ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο)
ii. αλαθχηεπζε
615
497
410
332
β.Φύηεπζε ακπειώλωλ
615
497
410
332
γ.Δπαλεκβνιηαζκόο
725
532
610
440
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
απψιεηα εηζνδήκαηνο)
δ.Βειηίωζε ηερληθώλ
390
313
260
209
δηαρείξηζεο
Η νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ εθαξκνγήο
ησλ κέηξσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα κέηξα «Δθξίδωζε θαη πξνεηνηκαζία εδάθνποαλαθύηεπζε» θαη «Δπαλεκβνιηαζκόο».‟‟

i.
ii.

ΑΡΘΡΟ 8
Καηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ρωξίο πξνθαηαβνιή
1. Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηεο κε αξηζ. 306206/3-12-2010 ΚΤΑ, πξνβαίλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε δαπάλεο,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηθαηνχρνη ππνρξεσηηθά έρνπλ νινθιεξψζεη φια ηα κέηξα ζην
ζχλνιν ηεο αηηεζείζαο εθκεηάιιεπζεο, ζπληάζζνληαο κεραλνγξαθεκέλεο:
α. πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ αλά Γήκν ή Γ. Γηακέξηζκα ζχκθσλα
κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 8 ηεο παξνχζαο.
β). Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ αλά Γήκν ή Γ. Γηακέξηζκα ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 9 ηεο παξνχζαο.
2. Οη αλσηέξσ κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο ζεσξεκέλεο θαη
ζθξαγηζκέλεο απφ ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /
Γεσξγίαο ( ειεγθηήο, ηκεκαηάξρεο, δηεπζπληήο θαηά πεξίπησζε) ζπλνδεπφκελεο ππνρξεσηηθά
απφ:
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α) Θεσξεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε αίηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο
απεπζπλφκελε πξνο ηελ Γηεχζπλζε Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ, Σκήκα
Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ θαη Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ,
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Πιεξσκψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 10 ηεο
παξνχζαο.
β) Θεσξεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε Έθζεζε Διέγρσλ αλά ζχλνιν κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα
7 ηεο παξνχζαο.
γ) Φχιιν ειέγρνπ (Check list) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειέγρσλ, δεφλησο
ζεσξεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή ππάιιειν θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 11 ηεο παξνχζαο.
δ) Βεβαίσζε Ννκάξρε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη αξηζκνί εθηππψζεσλ ησλ
θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο θαη βεβαηψλεηαη φηη δηελεξγήζεθαλ φινη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη
απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 12 ηεο παξνχζαο.
3. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά (αλαιπηηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, αίηεζε, θχιιν
ειέγρσλ, βεβαίσζε Ννκάξρε θαη εθζέζεηο ειέγρσλ) δηαβηβάδνληαη κε θάθειν εηο δηπινχλ, ζην
Σκήκα Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη
Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο 30 Ηνπλίνπ
εθάζηνπ έηνπο( εκεξνκελία πξσηνθφιινπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), γηα δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη
αθνινχζσο έγθξηζε ηεο δαπάλεο.
Δλ ζπλερεία ζπληάζζεηαη θχιιν ειέγρνπ απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ην νπνίν
ζπλνδεχεη ην θάθειν πιεξσκήο πνπ απνζηέιιεηαη ζην ινγηζηήξην γηα ηελ έθδνζε εληνιήο
πιεξσκήο.
Σν Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Πιεξσκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ
εθδίδεη ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο πιεξσκήο αλά Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο θαη
αλά αξηζκφ κεραλνγξαθεκέλεο εθηχπσζεο.
4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ε Tξάπεδα απνζηέιιεη ππνρξεσηηθά
ειεθηξνληθφ απαληεηηθφ αξρείν θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ ζην ηκήκα Λνγηζηεξίνπ
Πιεξσκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ζηε
Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, έηζη ψζηε λα
επαιεζεχεηαη ε θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Καηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε πξνθαηαβνιή
1. Η ρνξήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ην πξφγξακκα Αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο
ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνθαηαβνιηθά ζηνπο παξαγσγνχο, αλ
έλα κέηξν εθηειεζηεί κεηά ηηο 10 Ηνπλίνπ ηεο ακπεινπξγηθήο πεξηφδνπ έληαμεο ζην
πξφγξακκα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη έρεη:
α) ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 2 ηεο
παξνχζαο αλαγξάθνληαο ην πνζφ πξνθαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ πνπ αηηείηαη,
β). αξρίζεη ε πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ θαη
γ). ζπζηαζεί εγγχεζε απφ ηνλ παξαγσγφ γηα πνζφ χςνπο 120% ηεο ελίζρπζεο (ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα 13)
δ) νινθιεξψζεη άιιν κέηξν πνπ αθνξά ζην ίδην ακπεινηεκάρην, γηα ην νπνίν έρεη πξνεγνπκέλσο
ιάβεη ελίζρπζε σο πξνθαηαβνιή.
2. Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο, πξνβαίλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε δαπάλεο θαη απνζηέιινπλ
ζρεηηθφ θάθειν πιεξσκήο ζηελ Γηεχζπλζε Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ,
Σκήκα Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο
30 Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο (εκεξνκελία πξσηνθφιινπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), γηα δηνηθεηηθφ έιεγρν
θαη αθνινχζσο έγθξηζε ηεο δαπάλεο. Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα
δηθαηνινγεηηθά [ζπγθεληξσηηθέο (Τπφδεηγκα 8) θαη αλαιπηηθέο (Τπφδεηγκα 9) θαηαζηάζεηο,
αίηεζε(Τπφδεηγκα 10), θχιιν ειέγρνπ(Τπφδεηγκα 11), βεβαίσζε Ννκάξρε (Τπφδεηγκα 12)
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θαη έθζεζε ειέγρσλ(Τπφδεηγκα 7)] εηο δηπινχλ θαη επηπξφζζεηα ηα πξσηφηππα ζψκαηα ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη εηο απινχλ αληίζηνηρα θσηναληίγξαθα απηψλ.
Η θχξσζε πνπ αθνξά ζην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιηθά,
αιιά κε ηελ πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ κέηξνπ, ήηνη θαηά ηελ δηαδηθαζία απνδέζκεπζεο
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Γηα ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 2010-2011 ε θαηάζεζε εγγπεηηθώλ
επηζηνιώλ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξαγκαηνπνηείηαη έωο θαη ηηο 20 Ηνπλίνπ 2011.
ΑΡΘΡΟ 10
Απνδέζκεπζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ
1. Η απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 120% ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ έρεη
θαηαζέζεη ν δηθαηνχρνο, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ/ ησλ κέηξνπ/ σλ ζε
πνζνζηφ 100% εληφο ησλ θαζνξηζζέλησλ πξνζεζκηψλ θαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο επηηφπηνπ
ειέγρνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο πξνβαίλεη ζηελ
αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο κε κεδεληθφ ππφινηπν, δεδνκέλνπ ησλ αληίζηνηρσλ
θαηαζηάζεσλ πξνθαηαβνιήο, ζπληάζζνληαο κεραλνγξαθεκέλεο:
α) πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο εμφθιεζεο ηεο πιεξσκήο αλά Γήκν ή Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε
ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 14 ηεο παξνχζαο.
β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο εμφθιεζεο ηεο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ αλά Γήκν ή Κνηλφηεηα,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 15 ηεο παξνχζαο.
2. Οη αλσηέξσ κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο ζεσξεκέλεο θαη
ζθξαγηζκέλεο απφ ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /
Γεσξγίαο (ειεγθηήο, ηκεκαηάξρεο, δηεπζπληήο θαηά πεξίπησζε) ζπλνδεπφκελεο ππνρξεσηηθά
απφ:
α) ζεσξεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε αίηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο
απεπζπλφκελε πξνο ηελ Γηεχζπλζε Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ, Σκήκα
Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ θαη Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ,
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Πιεξσκψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 10.
β). ζεσξεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε Έθζεζε Διέγρνπ αλά ζχλνιν κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
Τπφδεηγκα 7 ηεο παξνχζαο.
γ) Φχιιν ειέγρνπ (Check list) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειέγρσλ, δεφλησο
ζεσξεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή ππάιιειν θαη Γηεπζπληή ηεο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 11 ηεο παξνχζαο.
δ) Βεβαίσζε Ννκάξρε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη αξηζκνί εθηππψζεσλ ησλ
θαηαζηάζεσλ εμφθιεζεο θαη βεβαηψλεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ φινη νη πξνβιεπφκελνη
έιεγρνη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 12 ηεο παξνχζαο.
Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, δηαβηβάδνληαη εηο δηπινχλ κε
θάθειν, ζηελ Γηεχζπλζε Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ, Σκήκα
Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., γηα δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη
αθνινχζσο απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
3. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ην κέηξν δελ έρεη πινπνηεζεί
πιήξσο, αιιά πινπνηήζεθε ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 80% απφ ηνλ δηθαηνχρν παξαγσγφ
(ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ειέγρνπ απφ ηνπο αξκνδίνπο ειεγθηέο), νη αλάινγεο ζηήιεο
«δηπιάζην ηεο δηαθνξάο» θαη «επηζηξνθή κεξηθψο ηεο πξνθαηαβνιήο» ησλ ζπγθεληξσηηθψλ
θαη αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα επηβάιινληαη αλαιφγσο νη
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζ. 306206/3-12-2010 ΚΤΑ.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο παξαηηείηαη απφ ηελ πξνθαηαβνιή εληφο πξνζεζκίαο 10
εκεξψλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, ηφηε ζα πξέπεη εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί
πξνθαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ην πνζφ ηεο εθξίδσζεο, λα επηβάιινληαη
αλαιφγσο νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζ. 306206/3-12-2010 ΚΤΑ, θαη λα
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ζπκπιεξψλνληαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο νη αλάινγεο ζηήιεο
«επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο εθξίδσζεο», «επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο» θαη ε
«θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε πνζνζηφ 5%».
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο παξαηηείηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ
κέηξνπ, ή δελ έρεη εθηειέζεη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα ή έρεη εθηειέζεη ηα κέηξα ηεο αίηεζεο ζε
πνζνζηφ θάησ ηνπ 80%, εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ πνπ έπνληαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο
πξνθαηαβνιήο, ηφηε επηβάιινληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζ. 306206/312-2010 ΚΤΑ θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη νη αλάινγεο ζηήιεο ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαη
αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο, ήηνη «ε επηζηξνθή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο», «ε
επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο εθξίδσζεο», θαη «ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε
πνζνζηφ 10%».
6. Δπηπιένλ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαθέισλ ησλ παξαγξάθσλ 3-5, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο πξνζθνκίδεη θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφδεημεο θαηάζεζεο
ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη ησλ ηπρφλ θπξψζεσλ. Σν δε πξσηφηππν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο
δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Σκήκα Παξαθνινχζεζεο
Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέλησλ Πνζψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία, φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
7. Όηαλ ν παξαγσγφο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ θαη δελ επηζηξέςεη ηελ θαηαβιεζείζα
ελίζρπζε ή θαη ηηο ηπρφλ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 11 ηεο παξνχζαο, ηφηε νη αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο
θαηαπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ππέξ ηνπ Δ.Γ.Σ.Π.Δ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζρεηηθφο θάθεινο
πνπ ππνβάιιεηαη πεξηιακβάλεη επηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη έγγξαθε
εηδνπνίεζε ζηνλ παξαγσγφ – δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 16 γηα αλάθηεζε ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλάινγε ζηήιε «θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο» ζπκπιεξψλεηαη
θαη ζηελ ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Άξζξν 11
Αλάθηεζε αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληωλ πνζώλ
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηθαηνχρνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην
πξφγξακκα, ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, αξκφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε ζα
πξέπεη λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ 2520/97(Φ.Δ.Κ. 173/ηΑ΄/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Η αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο πνπ θάλεη ηελ εθθαζάξηζε, θαιεί κε
έγγξαθε πξφζθιεζε (Τπφδεηγκα 16) ηνλ νθεηιέηε παξαγσγφ λα δηαηππψζεη κέζα ζε 30 εκέξεο
ηηο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Με ηνλ ηξφπν
απηφ εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ππφρξενπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην
χληαγκα. Η πξφζθιεζε επηδίδεηαη ζηνλ ππφρξεν ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα θνξνινγηθήο
δηθνλνκίαο ζηελ θαηνηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή ζε νπνηνδήπνηε ηφπν βξεζεί ν
ππφρξενο θαη γηα ηελ επίδνζε ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο
απνδερηεί ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ, επηζηξέθεη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηίζεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία ην νθεηιφκελν πνζφ ζηνλ ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο θαη πξνζθνκίδεη ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ζηελ Τπεξεζία. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε,
ν ππφρξενο δηαηππψλεη ηηο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηνπ, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ.
2. Η αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο ζπληάζζεη έθζεζε ειέγρνπ (Τπφδεηγκα
17) γηα ηε λνκηκφηεηα ή κε ηεο πιεξσκήο, κέζα ζε πξνζεζκία δπν κελψλ, αθνχ εμεηάζεη ηηο
έγγξαθεο παξαηεξήζεηο θαη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία. ηελ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη
ιφγνη ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ ή κε ηεο δηελεξγεζείζαο δαπάλεο, ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα
επηζηξαθεί θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ.
ηελ ζπλέρεηα ζπληάζζεη εηζεγεηηθή έθζεζε (Τπφδεηγκα 18) θαη ζρέδην απφθαζεο
θαηαινγηζκνχ (Τπφδεηγκα 19), ζην νπνίν ππνινγίδνληαη θαη νη ηφθνη, κε βάζεη ην επηηφθην
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εληφθσλ γξακκαηίσλ Γεκνζίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ηεο απφθαζεο γηα ηνλ θαηαινγηζκφ. Μεηά ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ν ππφρξενο νθείιεη λα
θαηαζέζεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ ην πνζφ ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο
Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηνλ αληίζηνηρν ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ ππέξ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π.
3. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ απηφ βεβαηψλεηαη (Τπνδείγκαηα 20, 21)
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ, εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ θαη απνδίδεηαη ζηνλ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π.
Έλα αληίγξαθν θαη απφ ηα δχν Τπνδείγκαηα 20 θαη 21 κεηά ηελ βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη άκεζα θαη ζην Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Αρξεσζηήησο
Καηαβιεζέλησλ Πνζψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο πξνζθχγεη δηθαζηηθά, λα αλαθέξεηαη θαη λα
απνζηέιιεηαη ζην πξναλαθεξφκελν Σκήκα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ν αξηζκφο θαηάζεζεο
δηθνγξάθνπ θαη εκεξνκελία ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν- Δθεηείν.
4. Σα πνζά πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνθαηαβνιέο θαη ζηηο εληζρύζεηο, θαηαηίζεληαη ζην
ινγαξηαζκό ππέξ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π. Νν 4450300500104, ελώ ηα πνζά πνπ αθνξνύλ ζηηο
εγγπήζεηο θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ππέξ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π. Νν 4450300505069.
Άξζξν 12
Γηαδηθαζία Πιεξωκήο
1. O Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ απνζηέιινπλ ηελ εληνιή πιεξσκήο θαη ην καγλεηηθφ αξρείν αληίζηνηρα κε ηα
ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ, γηα ηελ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα πηζηψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηεο εληνιήο. Η εληνιή πιεξσκήο εθδίδεηαη αλά Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο
θαη αλά αξηζκφ εθηχπσζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, πηζηψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ
δηθαηνχρσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ θάπνηνη ινγαξηαζκνί δελ πηζηψλνληαη ιφγσ ιαζψλ
ζηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν απνξξίςεσλ.
Μεηά ηελ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, ε Σξάπεδα απνζηέιιεη άκεζα κε
ειεθηξνληθφ αξρείν επηβεβαίσζε γηα ηελ πίζησζε ή κε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ, ζηε
Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Σκήκα
Λνγηζηεξίνπ Πιεξσκψλ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
2. Σν πνζφ ην νπνίν δελ πηζηψζεθε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ θαηαηίζεηαη ζε
ελδηάκεζν ινγαξηαζκφ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πνπ ηεξείηαη ζηε Σξάπεδα θαη απνζηέιιεηαη εθ
λένπ δηνξζσκέλν αξρείν, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζνχλ νη ινγαξηαζκνί ησλ δηθαηνχρσλ. Σν αξρείν
ησλ απνξξίςεσλ δηνξζψλεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/
Γεσξγίαο θαη ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ. Σν αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο απνζηέιιεη
έγγξαθν ζην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ κε ηα
ζηνηρεία ηνπ δηνξζσκέλνπ αξρείνπ θαζψο θαη ηα πνζά πξνο πιεξσκή.
Η Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ απνζηέιιεη
ειεθηξνληθά ζηε Σξάπεδα ην δηνξζσκέλν αξρείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ.
Η δηαδηθαζία ηεο δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ επαλαιακβάλεηαη απφ
ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κέρξηο
φηνπ πηζησζνχλ φινη νη ινγαξηαζκνί.
Η Σξάπεδα νθείιεη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο λα επηζηξέςεη ηα απνξξηθζέληα πνζά
ησλ κε πηζησζέλησλ ινγαξηαζκψλ, ζην ινγαξηαζκφ ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ
ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ
Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ.
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Άξζξν 13
Δλζηάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ αηηήζεωλ θαη ηωλ εθηάζεωλ
1. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, δχλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Καηάζηαζεο ηεο παξ. 2.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο,
θαηά ηεο ελ ιφγσ Καηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 22α, ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο, πξνζθνκίδνληαο ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
2. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπλίζηαηαη ζε θάζε Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο κε πξφεδξν ηνλ αξκφδην γηα ηα ακπειννηληθά ζέκαηα γεσπφλν ηεο ελ
ιφγσ Γ/λζεο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε. Η επηηξνπή απνθαίλεηαη εληφο 20
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο θαηάζηαζεο. Γηα θάζε
απφθαζε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο
έλζηαζεο. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη αλέγθιεηεο θαη θνηλνπνηνχληαη κε απνδείμε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν.
3. ηε ζπλέρεηα ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο γηα θάζε
απνδεθηή αίηεζε.
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Άξζξν 14
Δλζηάζεηο θαηά ηωλ πξωηνβάζκηωλ επηηόπηωλ ειέγρωλ πινπνίεζεο ηωλ κέηξωλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ησλ ακπεινηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ε νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο
ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο δηθαηνχρνπο,
ζηνπο νπνίνπο δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο ζηελ έθηαζε.
Ο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο
θαηάζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηά ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειέγρσλ ή ηεο θαηάζηαζεο
αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 22α, ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζηνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε
Ννκάξρε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεγθηψλ πνπ
δηεμήγαγαλ ηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
ην ηέινο ηεο εθδίθαζεο θάζε έλζηαζεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζην
νπνίν αλαγξάθνληαη ε εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο Δπηηξνπήο, ηα κέιε πνπ ήηαλ παξφληα θαζψο
θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ή απνξξίπηεηαη
ε έλζηαζε.
Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο είλαη νξηζηηθά θαη πξνζβάιινληαη κφλν ζηα
αξκφδηα δηθαζηήξηα.
Άξζξν 15
Δλζηάζεηο θαηά ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ ειέγρωλ πνιιαπιήο ζπκκόξθωζεο

Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ ειέγρσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη
αθνξνχλ ζηνπο ειέγρνπο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο ελίζρπζεο.

16

1.

2.

3.

4.

5.

Άξζξν 16
Δλζηάζεηο θαηά ηωλ δεπηεξνβάζκηωλ ειέγρωλ θαη ηωλ ειέγρωλ επνπηείαο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ (δηνηθεηηθψλ - επηηφπησλ) –επνπηείαο πνπ
δηελεξγεί ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ελεκεξψλνληαη νη παξαγσγνί ζηηο αηηήζεηο ησλ νπνίσλ
δηαπηζηψζεθε παξαηππία, ε νπνία νδεγεί ζηελ δηφξζσζε ή ηελ απφξξηςε ησλ αηηήζεψλ ηνπο,
κε επίδνζε αληηγξάθνπ ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ.
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο - παξαγσγνχο, θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δεπηεξνβαζκίσλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 22β, ζηηο
αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ πνπ ζπζηήλεηαη κε
Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ απφ ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Γηεπζχλζεσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην δεπηεξνβάζκην έιεγρν.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ ελζηάζεσλ, ε ζχληαμε πξαθηηθψλ
εμέηαζεο απηψλ, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηψλ θαη ε εηζήγεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ επηβνιή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ. Η Δπηηξνπή
απηή εθδηθάδεη ηηο ελζηάζεηο εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ Τπεξεζία.
Η σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ απαηηνχληαη επηπιένλ ζηνηρεία.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθέο θαη θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο. Τπνβνιή δεχηεξεο έλζηαζεο γηα ην ίδην ζέκα δελ επηηξέπεηαη.
ΑΡΘΡΟ 17
Τπνδείγκαηα

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαηίζεληαη έληππα Τπνδεηγκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
Αίηεζε-Τπεχζπλε Γήισζε έληαμεο (Τπφδεηγκα 1)
Αίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ή ηε γλσζηνπνίεζε πινπνίεζεο
κέηξνπ/σλ ή ηελ απνδέζκεπζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Τπφδεηγκα 2)
Απφθαζε Έγθξηζε έληαμεο ζην πξφγξακκα (Τπφδεηγκα 3)
Πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ αίηεζεο ή πηζηνπνίεζεο κέηξνπ/σλ (Τπφδεηγκα 4α)
Πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ δήισζεο Ακπεινθαιιηέξγεηαο (Τπφδεηγκα 4β)
Πξαθηηθφ πξσηνβάζκηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ αίηεζεο (Τπφδεηγκα 5)
Άδεηα εγθαηάζηαζεο ακπεινθπηείαο θαη πξνκήζεηαο αληηθπιινμεξηθψλ κνζρεπκάησλ
ακπέινπ (Τπφδεηγκα 6)
Έθζεζε ειέγρσλ (Τπφδεηγκα 7)
πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ ελίζρπζεο (Τπφδεηγκα 8)
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ ελίζρπζεο (Τπφδεηγκα 9)
Αίηεζε ηεο Γ.Α.Α. πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε ή
ρσξίο πξνθαηαβνιή ή απνδέζκεπζε/θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (Τπφδεηγκα 10)
Φχιιν ειέγρνπ (check list) δηθαηνινγεηηθψλ (Τπφδεηγκα 11)
Βεβαίσζε Ννκάξρε (Τπφδεηγκα 12)
Δγγπεηηθή επηζηνιή ανξίζηνπ ρξφλνπ (Τπφδεηγκα 13)
πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εμφθιεζεο πιεξσκήο (απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) (Τπφδεηγκα 14)
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε εμφθιεζεο πιεξσκήο (απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ) (Τπφδεηγκα 15)
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Αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ(Τπφδεηγκα 16)
Έθζεζε Διέγρνπ πξνο Ννκάξρε πνπ αθνξά ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ/ ηελ παξαγσγφ(Τπφδεηγκα 17)
Δηζεγεηηθή έθζεζε πξνο Ννκάξρε γηα έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληνο πνζνχ απφ ηνλ/ηελ παξαγσγφ(Τπφδεηγκα 18)
Απφθαζε Ννκάξρε γηα είζπξαμε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ
(Τπφδεηγκα 19)

Πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε βεβαίσζεο επηζηξνθήο νηθ. εληζρχζεσλ – επηδνηήζεσλ ππέξ
Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π. (Τπφδεηγκα 20)
Υξεκαηηθφο θαηάινγνο επηζηξνθήο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ – επηδνηήζεσλ
(Τπφδεηγκα 21)
Τπφδεηγκα έλζηαζεο πξνο ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο
(Τπφδεηγκα 22α)
Τπφδεηγκα έλζηαζεο πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ (Τπφδεηγκα 22β)
ΑΡΘΡΟ 18
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαξγείηαη ε κε αξηζ.
286785/13-03-2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Λεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηεο αξηζ. 266350/10-02-2009 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ „‟Αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ
εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα»
ΑΡΘΡΟ 19
Έλαξμε ηζρύνο
Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2010.
Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Η. ΚΟΤΣΟΤΚΟ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Γηα Δλέξγεηα:
1. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο - Έδξεο ηνπο
2. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο - Έδξεο ηνπο .
3. ΟΠΔΚΔΠΔ Γ/λζε Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ
Σκήκα Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ
Γνκνθνχ 5, 10445 ΑΘΗΝΑ
4. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο

Αραξλψλ 381

Γηα Κνηλνπoίεζε:
1. European Commission
D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops
200 Rue de La Loi B-1049
Brussels- Belgium
2. ΜΔΑ (Γεσξγηθφ ηκήκα) Rue Jacques De Lalaing 19-21
Brussels, 1040 Belgium
3. Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο- ην Τπνπξγείν
4. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ – Βεξαλδέξνπ 46 Αζήλα
5. Γ/λζε Δηζξνψλ Φπηηθήο Παξαγσγήο – ην Τπνπξγείν
6. Γ/λζε Μ.Σ. & Π.Δ. – ην Τπνπξγείν
7. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ.ρέζεσλ- ην Τπνπξγείν
8. ΠΑΔΓΔ, Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
9. ΓΔΑΔ - Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10. ΤΓΑΔ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
11. Δ.Γ.Ο.Α.Ο.-Μαξίλνπ Αληχπα 86-88 Ηιηνχπνιε ΑΘΗΝΑ
12. χλδεζκν Διιεληθνχ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
13. ΚΔΟΟΔ - Λνπίδεο Ρηαλθνχξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
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