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∆΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 
 

ΑΞΟΝΑΣ 1 
ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 132 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για 

τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

 
Το Μέτρο 132 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 εφαρµόζεται µε βάση: 

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

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

ειδικότερα του άρθρου 37 «Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας». 

2. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιηµένος ισχύει 

και ιδιαίτερα το άρθρο 32. 

3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιηµένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 22. 

4. Την υπ’ αριθµ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» καθώς και την υπ’ αριθµ. Ε 

(2009) 3197/27.4.2009 Απόφαση της Ε.Ε. για την αναθεώρηση του ΠΑΑ, όπως αυτές ισχύουν 

κάθε φορά. 

5. Της υπ’ αριθµ. 8543/12.9.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος ‘Αγροτική 
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Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ)’ στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος ‘Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης’ που µετονοµάστηκε και 

αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ειδικών Παρεµβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 (ΕΥ∆ ΕΠΑΑ) µε την ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ. 324005/9.9.2008». 

6. Tην υπ’ αριθµ. 12000/23.12.2008 ΥΑ εκχώρησης αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΕΥ∆. ΠΑΑ) 

στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π, που 

µετονοµάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής 

Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ) µε την αριθ. πρωτ. 

324005/9.9.2008 ΚΥΑ. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1483/5.6.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1201/19-6-2009, ΦΕΚ Β΄ 1327/3-7-2009) 

«Καθορισµός ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 1.3.2 

‘Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων’» του Άξονα 1 του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». 

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1720/3.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1412/15-7-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου 132 ‘Συµµετοχή 

γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων’ του Άξονα 1 ‘Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας’ του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’». 

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 752/7.7.2009 έγγραφο έκφρασης του σύµφωνου της γνώµης της ΕΥ∆ 

ΕΠΑΑ. 

 

 

Α. Σκοπός και στόχοι του Μέτρου 132 
Σκοπός του Μέτρου είναι να στηριχθούν µέθοδοι παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της 

ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, µε στόχους: 

α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή την διαδικασία παραγωγής 

των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, 

β) την επίτευξη προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά. 

 

Το Μέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Εφαρµόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ) σε ολόκληρη τη χώρα. 

 

Β. Πιστώσεις – Χρηµατοδότηση 
Για το Μέτρο 132 το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 19.999.301 € και αφορούν ∆ηµόσια 

∆απάνη. Στην παρούσα πρόσκληση οι πιστώσεις ανέρχονται σε 10.000.000 € ∆ηµόσιας ∆απάνης και 

κατανέµονται ανά στηριζόµενο σύστηµα ποιότητας ως εξής: 

- 5.000.000 € για Βιολογική Παραγωγή 

- 4.550.000 € για AGRO 2 

- 450.000 € για AGRO 3 

Σε περίπτωση που η πίστωση για ένα στηριζόµενο σύστηµα υπερκαλύπτει το σύνολο των επιλέξιµων 

Αιτήσεων Ενίσχυσης για αυτό το σύστηµα, το υπερβάλλον µέρος της πίστωσης µπορεί να 

µεταφερθεί στις πιστώσεις άλλου συστήµατος. 

 

Γ. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης - Φακέλων Υποψηφιότητας  
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 

22.7.2009 έως 21.8.2009, σύµφωνα µε τους όρους-προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες που 

ακολουθούν. Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Ενίσχυσης θα γίνεται από 22.7.2009 έως 

20.8.2009.  

 

∆. Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης 
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1.  Υποψήφιοι δικαιούχοι για ένταξη στο Μέτρο 132 – Κριτήρια Επιλεξιµότητας 

α)  ∆ικαιούχοι του Μέτρου µπορούν να κριθούν: 

I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) εφόσον εντάξουν  ή έχουν 

ήδη εντάξει στο σύστηµα της Βιολογικής Παραγωγής µέρος ή το σύνολο της εκµετάλλευσής 

τους και το σύνολο κάθε κλάδου παραγωγής.  

II. Στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί 

(φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον εντάξουν ή έχουν 

ήδη εντάξει µια τουλάχιστον από τις επιλέξιµες καλλιέργειές τους στο σύστηµα της 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 

του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ). 

III. Στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου 

κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κάτοχοι µονάδων εκτροφής 

χοιρινών, εφόσον εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει τη µονάδα τους στο σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 3-1 και 3-2 

του ΟΠΕΓΕΠ. 

Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι άνω των 18, µόνιµοι κάτοικοι της Ελληνικής 

Επικράτειας και εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.). 

∆εν µπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράµµατος «Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογική Γεωργία» 

και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του ΕΠΑΑ 2000-2006 των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσµεύσεις. 

β) Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν και τα παρακάτω κριτήρια: 

Ι.  Είναι νόµιµοι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης, το σύνολο ή µέρος της οποίας εντάσσουν 

στο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση εντάσσουν το σύνολο κάθε επιλέξιµου κλάδου παραγωγής 

που επιλέγουν να εντάξουν. 

ΙΙ. Συµµετέχουν σε σύστηµα ποιότητας της παραγράφου ∆.1.α για την παραγωγή προϊόντων 

σύµφωνα µε το άρθρο ∆.2. 

ΙΙΙ. Συνάπτουν σύµβαση µε εγκεκριµένο οργανισµό για την πιστοποίηση του συστήµατος 

ποιότητας. Στην σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όροι για την ικανοποίηση του τρόπου 

παρακολούθησης του συγκεκριµένου Μέτρου σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής. 

IV. Υποβάλλουν Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. 

V. Η γεωργική τους εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) 

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για τους µεµονωµένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ 

για τους δικαιούχους µέλη Οµάδας Παραγωγών  (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά 

έτος). 

 

2. Επιλέξιµοι κλάδοι παραγωγής 

Ο Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που είναι επιλέξιµα για στήριξη, ανά 

σύστηµα ποιότητας είναι ο ακόλουθος: 

α) Βιολογική Παραγωγή: 

- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 

- ∆ηµητριακά 

- Βρώσιµα όσπρια 

- Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

- Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

- Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή   κρέατος ή και 

γάλακτος ή και αυγών 

- Έλαια- λίπη 

- Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά 

- Οίνος, όξος 

- Προϊόντα γαλακτοκοµίας 

- Παρασκευάσµατα κρεάτων 

- Μέλι και µελισσοκοµικά προϊόντα 

β) AGRO 2 

- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 
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- ∆ηµητριακά 

- Βρώσιµα όσπρια 

- Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

- Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

- Ζαχαρότευτλα 

γ) AGRO 3 

Μόνο χοίρειο κρέας 

 

Στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά. 

 

3. ∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων 

Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 132 

αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης 

της Απόφασης Έγκρισης Πράξης-∆ικαιούχου να τηρεί τους όρους και τις δεσµεύσεις που 

περιέχονται σε αυτή και ιδίως: 

 

α) Ο δικαιούχος οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη του στα 

Εθνικά και Κοινοτικά συστήµατα ποιότητας της παραγράφου ∆.1.α της παρούσας Πρόσκλησης, 

καθώς και εκείνες που προβλέπονται στην Αίτηση Ενίσχυσης που υπέβαλε και έτυχε έγκρισης 

κυρίως όσον αφορά επιπλέον στόχους για την διαχείριση του εδάφους,  του νερού, της ενέργειας, την 

παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών του κ.ά. 

 

β) Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα: 

Ι. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις Υπηρεσίες που 

παρακολουθούν την εφαρµογή του Μέτρου. 

ΙΙ. Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να 

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

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

Ε.Ε. 

ΙΙΙ. Να τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η 

ακρίβεια των πληρωµών που πραγµατοποίησε. 

 ΙV. Να προσκοµίζει ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ’ ελάχιστο στην περίπτωση που η 

εκµετάλλευσή του περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκοτόπους και σταβλικές 

εγκαταστάσεις.  

V. Να δηλώνει κατ’ έτος στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης τη συµµετοχή του στο παρόν 

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

στο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

VI. Να υποβάλλει ετήσια αίτηση πληρωµής. 

VII. Να αποδέχεται την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων βάσει του 

Καν.(ΕΚ) 259/2008. 

 

γ) Η εκµετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηµατοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές 

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

Ποιότητας του Κανονισµού περί Βιολογικής Παραγωγής και σε Εθνικά Συστήµατα Ποιότητας 

(AGRO 2 και AGRO 3) δεν εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του Καν. (ΕΚ)1782/2003 

και στα συστήµατα ενίσχυσης του Παραρτήµατος 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013. 

 

 

4. Ύψος ενίσχυσης 

α) Το ανώτατο ετήσιο ποσό που µπορεί να χορηγηθεί αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:  
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ  

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Φυτική παραγωγή 

∆ενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλια 1.700 

Φυτά µεγάλης καλλιέργειας 1.500 

Ζωική παραγωγή 

Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, 

µέλι, µελισσοκοµικά προϊόντα 
1.800 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2) 

Όλες οι καλλιέργειες 1.400 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3) 

Χοίρειο κρέας 3.000 

 
Τα ανωτέρω ποσά δεν αθροίζονται σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Το µέγιστο ετήσιο χορηγούµενο 
ποσό ανά εκµετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (€). Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους 
για πέντε έτη. 
Το ποσό της µέγιστης ετήσιας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση καθώς και το µέγιστο ποσό στην 

πενταετία θα προσδιορίζεται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή,  κατόπιν εξέτασης του Φακέλου του 

υποψήφιου δικαιούχου και σύµφωνα µε το πάγιο κόστος. Σηµειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα, για 

µη ισόποσες δόσεις, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί ο δικαιούχος να υπερβεί το συνολικό 
στην πενταετία εγκεκριµένο ποσό.  
β) Επιλέξιµες δαπάνες 

Το ποσό ενίσχυσης κάθε δικαιούχου υπολογίζεται αθροίζοντας τις επιλέξιµες δαπάνες του. Οι 

δαπάνες χωρίζονται σε υποχρεωτικές και συµπληρωµατικές. Η δαπάνη της πιστοποίησης είναι 

υποχρεωτική και επιλέξιµη για όλους. Οι συµπληρωµατικές δαπάνες δεν είναι υποχρεωτικές και δεν 

είναι επιλέξιµες για όλους τους δικαιούχους. Οι συµπληρωµατικές δαπάνες είναι επιλέξιµες ανάλογα 

µε την κατηγορία του δικαιούχου. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

 
Ι. ∆ικαιούχοι µε µέγεθος εκµετάλλευσης από 0,5-2 ΜΑΕ χωρίς εγκαταστάσεις τυποποίησης-
µεταποίησης. 
Επιλέξιµες δαπάνες:  

• ∆απάνη πιστοποίησης. 

• ∆απάνη για σύµβουλο για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. 

• Κατά περίπτωση εδαφολογικές αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις νερού. 

 
ΙΙ. ∆ικαιούχοι µε µέγεθος εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 2 ΜΑΕ ή/και µε εγκαταστάσεις 
τυποποίησης-µεταποίησης. 
Επιλέξιµες δαπάνες:  

• ∆απάνη πιστοποίησης.  

• ∆απάνη για σύµβουλο για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών.  

• Κατά περίπτωση εδαφολογικές αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις νερού. 

• Κατά περίπτωση εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα των προϊόντων. Οι 

αναλύσεις µπορεί να αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 

υπολειµµατικότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών κ.ά. Εναλλακτικά των 

εργαστηριακών αναλύσεων µπορεί να αγοραστούν έτοιµα τεστ εύκολου ελέγχου. 
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ΙΙΙ. ∆ικαιούχοι που ανήκουν σε Οµάδες Παραγωγών µε κοινό επιβλέποντα-σύµβουλο και κοινή 
πιστοποίηση. 
Επιλέξιµες δαπάνες:  

• Πιστοποίησης. 

• Συµβούλου AGRO για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. 

• Επιβλέποντα AGRO – Συµβούλου Βιολογικής για την τήρηση και επίβλεψη των 

προδιαγραφών. 

• Κατά περίπτωση αναλύσεις για την ποιότητα των προϊόντων (όπως στην παραπάνω 

κατηγορία). 

• Κατά περίπτωση αναλύσεις εδάφους – νερού – φυλλοδιαγνωστικές κ.ά. 

• Κατά περίπτωση αγορά software σχετικού µε την παραγωγή και εξοπλισµού για 

µετρήσεις στην εκµετάλλευση ή συλλογή δειγµάτων. 

• Κατά περίπτωση τεχνική κατάρτιση σε θέµατα που συνδέονται στενά µε την παραγωγή. 

 

Οι Οµάδες πρέπει να έχουν µέγεθος τουλάχιστον 20 ΜΑΕ για την περίπτωση AGRO 2 και AGRO 3 

και 10 ΜΑΕ για την περίπτωση της βιολογικής. Τα ανωτέρω όρια υποδιπλασιάζονται στα νησιά του 

Αιγαίου και του Ιονίου εξαιρουµένης της Κρήτης. 

Σηµειώνεται ότι δικαιούχοι δεν µπορεί να είναι µέλη Οµάδων Παραγωγών που έχουν ενισχυθεί 
για επιχειρησιακά σχέδια για τον ίδιο σκοπό στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγορών. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες συνοδεύονται από τιµολόγια που δεν πρέπει να διαφέρουν από τις τιµές 
που εµφανίζονται στους επισήµους τιµοκαταλόγους των εταιρειών, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
εκπτώσεις που γίνονται για µαζικές αγορές-συµβάσεις. Τα τιµολόγια είναι ατοµικά, µε το όνοµα 
και το ΑΦΜ του δικαιούχου και δεν µπορεί να είναι επιλέξιµο ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο 
επιλέξιµο ποσό για τον δικαιούχο ανά έτος. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες δαπανών ο 
Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιµος, εξαιρουµένου του µη ανακτήσιµου ΦΠΑ σύµφωνα µε το σηµείο 3α 
του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ)1698/2005.  
 
γ) Όρια για ορισµένες κατηγορίες δαπανών 

• Για τεχνική κατάρτιση, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε 4.000 € ετησίως για όλη 

την οµάδα. 

• Για δαπάνες εξοπλισµού και λογισµικού, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε 10.000 

€ για όλη την οµάδα για την πενταετία. 

• Για τις δαπάνες αναλύσεων ορίζονται οι παρακάτω ποσότητες αναφοράς: 

o για αναλύσεις εδάφους 1 ανά αγροτεµάχιο ανά 2 έτη,  

o για αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικές 1 ανά αγροτεµάχιο ανά έτος,  

o για αναλύσεις νερού 1 ανά πηγή ανά έτος. 

Οι ποσότητες αναφοράς λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιλέξιµης ετήσιας 

ενίσχυσης. 

• Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη (Σύµβουλος AGRO-επιβλέπων AGRO), 

ορίζονται τα ακόλουθα ποσά αναφοράς: 

o ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους παραγωγούς: 

− για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 150 € 

ετησίως,  

− για ελιές και αµπέλια 300 € ετησίως,  

− για AGRO 3, 600 € ετησίως. 

o ανά οµάδα 100-150 ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά 

αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του επιβλέποντα 20.000 € και αντίστοιχο ποσό 

για το σύµβουλο, για µεγαλύτερες οµάδες τα ποσά µειώνονται αναλογικά  αν 

πρόκειται για έναν επιβλέποντα και σύµβουλο. 

• Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη, για τη βιολογική γεωργία ορίζονται τα 

ακόλουθα ποσά αναφοράς: 

o ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους παραγωγούς: 

− για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 200 € 

ετησίως,  
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− για ελιές και αµπέλια 300 € ετησίως,  

− για βιολογική κτηνοτροφία 400 € ετησίως 

o ανά οµάδα 50-100 ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά 

αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του συµβούλου 20.000 €, για µεγαλύτερες οµάδες 

τα ποσά µειώνονται αναλογικά 

 

Τα ποσά αναφοράς λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιλέξιµης ετήσιας ενίσχυσης. 

Στην περίπτωση που ο παραγωγός στη βιολογική παραγωγή επιλέξει να έχει σύµβουλο, πρέπει να 

λαµβάνει από αυτόν και να εφαρµόζει γραπτές οδηγίες ανά αγροτεµάχιο και καλλιέργεια για τις 

καλλιεργητικές πρακτικές που πρέπει να εφαρµόσει κατ’ αναλογία µε τον επιβλέποντα στο AGRO. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες εκτός από αυτές τις πιστοποίησης και της τεχνικής στήριξης θα πρέπει να 

συνδέονται µε τους επιπλέον στόχους που θα περιγραφούν στην Αίτηση Ενίσχυσης και τον τρόπο 

επίτευξής τους και να τεκµηριώνονται κατάλληλα. Ελλιπής τεκµηρίωση τις καθιστά µη επιλέξιµες. 

Στις αναλύσεις η λήψη δειγµάτων γίνεται µε ευθύνη του επιβλέποντα ή του συµβούλου στη 

βιολογική. 

Η γνωµοδοτική επιτροπή µπορεί να περικόψει τις ανωτέρω δαπάνες στα ύψη των 
τιµοκαταλόγων της αγοράς. 

 
δ) Τρόπος υπολογισµού ποσού ετήσιας πληρωµής 

Το ποσό της ετήσιας πληρωµής υπολογίζεται ως εξής: 

Οι επιλέξιµες δαπάνες χωρίζονται σε ετήσιες (Σύµβουλος, Επιβλέπων, Πιστοποίηση, Αναλύσεις), σε 

δαπάνες που γίνονται περισσότερες από µία φορές, αλλά όχι απαραίτητα κάθε έτος κατά τη διάρκεια 

της πενταετίας (δαπάνες κατάρτισης, αναλύσεις) και σε δαπάνες που γίνονται άπαξ και στην αρχή 

της πενταετίας (αγορά εξοπλισµού). 

 

Στην Αίτηση Ενίσχυσης ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει τον προϋπολογισµό του αναφορικά 

µε τις ανωτέρω δαπάνες. Ο εν λόγω προϋπολογισµός εγκρίνεται µε ή χωρίς τροποποίηση από τη 

Γνωµοδοτική Επιτροπή, το άθροισµα των επιλέξιµων δαπανών διαιρείται διά 5 και προκύπτει το 

ποσό της ετήσιας ενίσχυσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά του πίνακα της 

παραγράφου 4.α. 

 

Για την καταβολή της ενίσχυσης, κάθε χρόνο ο δικαιούχος υποβάλλει ετήσια Αίτηση Πληρωµής που 

συνοδεύεται από τα παραστατικά των δαπανών του. Το ακριβές ποσό που θα καταβάλλεται στον 

δικαιούχο θα προκύπτει από τα προσκοµισθέντα παραστατικά δαπανών, αφού εφαρµοστούν τυχόν 

κυρώσεις. 

 

5. Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης και Φακέλων Υποψηφιότητας – Έλεγχος πληρότητας 

α) Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα υποβάλουν Αίτηση Ενίσχυσης που 

θα συνοδεύεται από Φάκελο Υποψηφιότητας. Η Αίτηση Ενίσχυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω 

σχετικής εφαρµογής στο διαδικτυακό τόπο www.metro132.gr (πρόσβαση και µέσω 

συνδέσµου από τις ιστοσελίδες www.syntonismos-ypaat.gr και www.agrotikianaptixi.gr) και 
η υποβολή της θα οριστικοποιείται στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων µε την ταυτόχρονη υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας, µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. 
 
β) Ο υποψήφιος συµπληρώνει την Αίτηση Ενίσχυσης µέσω της εφαρµογής που υπάρχει στην 

ιστοσελίδα www.metro132.gr έχοντας τη δυνατότητα για προσωρινή αποθήκευση της Αίτησης στην 

εφαρµογή και την επεξεργασία της σε επόµενη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Όταν αποφασίσει για 

όλα τα στοιχεία της Αίτησης, τότε ο υποψήφιος οριστικοποιεί την ηλεκτρονική Αίτηση και την 

εκτυπώνει προκειµένου να την υποβάλει έντυπα στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε 

τη διαδικασία της επόµενης παραγράφου. Με την οριστικοποίηση της Αίτησης, καταγράφεται 

αυτόµατα από την εφαρµογή η ηµεροµηνία και η ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης και 

καθορίζεται ο κωδικός της Αίτησης. 
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γ) Μετά τη συµπλήρωση και εκτύπωση της Αίτησης Ενίσχυσης και εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών, ο υποψήφιος απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, όπου καταθέτει την Αίτηση Ενίσχυσης υπογεγραµµένη καθώς και το συνοδευτικό 

Φάκελο Υποψηφιότητας, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο 5.δ της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

Υποβάλλεται µία Αίτηση Ενίσχυσης στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υποβάλλεται η Ενιαία 

∆ήλωση Εκµετάλλευσης, ανεξάρτητα αν η εκµετάλλευση του ενδιαφεροµένου βρίσκεται σε 

περισσότερες από µία Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Η υπογεγραµµένη Αίτηση Ενίσχυσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία, εφόσον τύχει 

έγκρισης, ο υποψήφιος δεσµεύεται να αναλάβει το σύνολο των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν  από τη συµµετοχή του στο παρόν Μέτρο. 
Μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της έντυπης (εκτυπωµένης) Αίτησης από τον αρµόδιο 

υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης βάσει σχετικού Φύλλου Ελέγχου, η Αίτηση λαµβάνει αριθµό 

πρωτοκόλλου. 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, η Αίτηση ακυρώνεται και επανυποβάλλεται 

(δηλαδή επαναλαµβάνεται η διαδικασία των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου) σε 

διάστηµα µικρότερο του 10ηµέρου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η Αίτηση απορρίπτεται. 

 

δ) Η Αίτηση συνοδεύεται από έγγραφα που τεκµηριώνουν την αίτηση υποψηφιότητας, όπως 

παραστατικά που αποδεικνύουν δραστηριότητες τυποποίησης / µεταποίησης / εµπορίας, προσφορές-

προτιµολόγια για τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες, καθώς και από Φάκελο Υποψηφιότητας που θα 

περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Ι. Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης (δήλωση ΟΣ∆Ε) του υποψήφιου. 

 

ΙΙ. Υπογεγραµµένη Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά τα πρότυπα AGRO 2, 

AGRO 3 και Βιολογική Παραγωγή. Όσον αφορά τα πρότυπα AGRO 2 και AGRO 3, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ατοµική σύµβαση µε τον παραγωγό αλλά οµαδική σύµβαση 

Συνεταιρισµού ή Οµάδας Παραγωγών µε Φορέα Πιστοποίησης, τότε θα κατατίθεται αντίγραφο της 

οµαδικής σύµβασης στην οποία θα φαίνεται ότι συµµετέχει και ο υποψήφιος. 

 

ΙΙΙ. Αποδεικτικά ιδιότητας γεωργού-κτηνοτρόφου 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

- Για την περίπτωση των φυσικών προσώπων, φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ 

από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου της υποβολής έτους. 

- Για την περίπτωση των φυσικών προσώπων που δεν έχουν ασφάλιση ΟΓΑ, αντίγραφο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου 

της υποβολής έτους, µε σκοπό τον καθορισµό του ποσοστού του γεωργικού εισοδήµατος. 

- Για την περίπτωση των νοµικών προσώπων, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος (Έντυπο Ε3) και αντίγραφο του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας. 

 

ΙV. Παραστατικά νόµιµης κατοχής. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας, 

ενώ στην περίπτωση που η εκµετάλλευση περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, 

βοσκότοπους και σταβλικές εγκαταστάσεις, απαιτούνται ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ’ 

ελάχιστο , θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ ή τη ∆ΑΑ. Αυτά τα παραστατικά δεν απαιτούνται σε περίπτωση 

που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και αναπληρώνονται από υπεύθυνη 

δήλωση του Νόµου 1599/1996 από το δικαιούχο, σε αντίθετη περίπτωση θα προσκοµίζονται 

αντίγραφα των παραστατικών. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να 

είναι ιδιόκτητο και καταγεγραµµένο στα µητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

V. Αποδεικτικά που θα προσµετρηθούν στην αξιολόγηση, εφόσον ισχύουν: 

- Απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα Νέων Γεωργών. 

- Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι: 
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o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας 

o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε πυρόπληκτη περιοχή 

o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (Natura) 

o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εφαρµογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

- Βεβαίωση προϋπάρχουσας πιστοποίησης από Φορέα Πιστοποίησης. 

- Σύµβαση µε Σύµβουλο/Επιβλέποντα γεωτεχνικό. 

- Σύµβαση µε φορέα που ασκεί δραστηριότητες τυποποίησης / µεταποίησης ή παραστατικά 

(π.χ. σχετικά δελτία αποστολής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), ή δηµόσιο έγγραφο (όπως 

το Ε3 και για την περίπτωση των φυσικών προσώπων ή σχετικές άδειες) όταν η τυποποίηση 

ή η µεταποίηση  γίνεται σε ίδιες υποδοµές. 

 

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν κατά την παραλαβή την πληρότητα του Φακέλου 

Υποψηφιότητας, σύµφωνα µε το φύλλο ελέγχου που συνοδεύει την Αίτηση. 

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης εφόσον περιέχει το σύνολο των παραστατικών των 

σηµείων Ι έως ΙV της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου και όλα τα πεδία των εντύπων που 

αφορούν τον ενδιαφερόµενο είναι συµπληρωµένα πλήρως και µε ευκρίνεια. 

Οµοίως µε παραπάνω, εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθούν ελλείψεις, ορίζεται διάστηµα 

µικρότερο του 10ηµέρου για την συµπλήρωση του φακέλου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ο 

φάκελος απορρίπτεται. 

 
6. Έλεγχος εγκυρότητας - επιλεξιµότητας και Αξιολόγηση αιτήσεων 

Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν το σύνολο των Αιτήσεων  και των Φακέλων ως προς 

την εγκυρότητα και επιλεξιµότητα, συµπληρώνοντας σχετικό φύλλο ελέγχου. Ο έλεγχος συνίσταται 

σε έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων (Φάκελος Υποψηφιότητας – 

παράγραφος ∆.5.δ) που τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των Κριτηρίων Επιλεξιµότητας (άρθρο ∆.1 

της παρούσας). Σε αντίθετη περίπτωση, η Αίτηση απορρίπτεται. 

 
Οι επιλέξιµες Αιτήσεις διαβιβάζονται σε αξιολογητές που προβαίνουν σε βαθµολόγηση βάσει των 

Κριτηρίων Αξιολόγησης (άρθρο ∆.7 παρακάτω) και ορισµό του ύψους και είδους της παρεχόµενης 

ενίσχυσης για κάθε Αίτηση. Η αξιολόγηση κάθε Αίτησης Ενίσχυσης θα ολοκληρώνεται εντός των 

επόµενων 20 ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της. 

 

Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζουν την συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων 

(απορριφθέντων και αξιολογηµένων), τις Αιτήσεις των δικαιούχων και τις αξιολογήσεις τους (για 

όσους έχουν αξιολογηθεί) σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και τα φύλλα ελέγχου των διοικητικών 

ελέγχων και των αξιολογήσεων στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. Στη συνέχεια η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ διαβιβάζει τα 

παραπάνω στην Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αποδέχεται, απορρίπτει ή τροποποιεί αιτιολογηµένα την εισήγηση, 

προβαίνει στην σύνταξη καταλόγων µε την προτεινόµενη βαθµολογία,  το ύψος και το είδος της 

παρεχόµενης ενίσχυσης και συντάσσει την τελική κατάταξη των εν δυνάµει δικαιούχων, των και των 

απορριπτόµενων. 

 

Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ καταχωρεί τα παραπάνω στοιχεία στο πληροφοριακό σύστηµα και δηµοσιοποιεί τις 

σχετικές καταστάσεις. 

 

7. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι φάκελοι υποψηφιότητας που πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιµότητας, είναι: 
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Κατάσταση της εκµετάλλευσης 

100% 10 

>50% 5 

<50% 2,5 

1 Η εκµετάλλευση είναι πιστοποιηµένη  σε 

σύστηµα ποιότητας (βιολογική παραγωγή, 

AGRO 2, AGRO 3) σε ποσοστό: 

0% 0 

Ναι µε ίδιες υποδοµές 5 

Ναι χωρίς ίδιες υποδοµές 2,5 

2 Η εκµετάλλευση έχει οργάνωση για 

τυποποίηση ή/και µεταποίηση  προϊόντων της 

ή/και εµπορία Όχι 0 

Μέγεθος και θέση της εκµετάλλευσης 

> 2 ΜΑΕ 10 

1-2 ΜΑΕ 5 

3 Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι 

παραγωγής έχει/ουν µέγεθος 

< 1 ΜΑΕ 0 

Ναι, το σύνολό του 5 

Ναι, πάνω από 50% 3 

Ναι, κάτω από 50% 1 

4 Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι 

παραγωγής βρίσκεται σε περιοχή του ∆ικτύου 

ΦΥΣΗ 2000 

 Όχι 0 

Ναι, το σύνολό του 5 

Ναι, πάνω από 50% 3 

Ναι, κάτω από 50% 1 

5 Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι 

παραγωγής βρίσκεται σε περιοχή 

Νιτρορύπανσης 

Όχι 0 

Ναι 5 6 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την 

οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας Όχι 0 

Ναι 5 7 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή 

Ορεινή ή Μειονεκτική, Νησιά ανατολικού 

Αιγαίου 
Όχι 0 

Ναι 5 8 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε Πυρόπληκτες 

περιοχές Όχι 0 

Ιδιότητες που αφορούν το γεωργό 

100% από αγροτικές δραστηριότητες 10 9 Ποσοστό γεωργικού εισοδήµατος 

50%-100% από αγροτικές δραστηριότητες 5 

Ναι 5 10 Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραµµα είναι 

κάτω των 40 ετών και είναι ενταγµένος στο 

Μέτρο 112 των νέων γεωργών του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ή στο 

µέτρο 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ µε Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο 

Όχι 0 

Χαρακτηριστικά πρότασης 

Με οργάνωση τυποποίησης ή/και 

µεταποίησης ή/και δραστηριότητες 

εµπορίας 

15 Ναι 

Χωρίς περαιτέρω οργάνωση 10 

11 Ο υποψήφιος είναι µέλος οµάδας 

συνεργαζόµενων, για την ένταξη στο 

σύστηµα ποιότητας, εκµεταλλεύσεων υπό 

κοινή τεχνική στήριξη και πιστοποίηση 

 Όχι 0 

Άριστο 15 

Καλό 10 

12 Περιεχόµενο και παρουσίαση της 

µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την 

επίτευξη της Πιστοποίησης Μέτριο 5 

13 Οργάνωση της τεχνικής στήριξης Σύµβουλος Πιστοποίησης 5 

                       ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται οι έχοντες την µεγαλύτερη βαθµολογία στα κάτωθι κριτήρια 

κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. κριτήριο 2 ή/και 11 (η εκµετάλλευση έχει οργάνωση για τυποποίηση ή/και µεταποίηση  προϊόντων 

της ή/και εµπορία ή η οµάδα  έχει οργάνωση τυποποίησης ή και µεταποίησης ή και εµπορίας), 

2. κριτήριο 9, 
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3. κριτήριο 12. 

 
8. ∆ηµοσιοποίηση καταστάσεων δικαιούχων – Προσφυγές 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή, η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ 

δηµοσιοποιεί τις καταστάσεις των δικαιούχων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στο διαδικτυακό τόπο 

www.syntonismos-ypaat.gr και στις έδρες των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι (εν δυνάµει δικαιούχοι, ή απορριπτόµενοι) που έχουν έννοµο συµφέρον µπορούν 

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσιοποίησης των 

καταστάσεων να υποβάλουν προσφυγή κατά του πορίσµατος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Μετά το 

πέρας της ανωτέρω προθεσµίας ουδεµία ένσταση ή προσφυγή γίνεται δεκτή. 

 

Η προσφυγή υποβάλλεται στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ και κοινοποιείται στην οικεία ∆/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ν.Α. 

 

Η εξέταση της προσφυγής γίνεται από δευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή που συστήνεται για το 

σκοπό αυτό από την ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 

 

Με την εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και οριστικοποιούνται οι 

καταστάσεις των εν δυνάµει δικαιούχων, και απορριπτόµενων, οι οποίες και καταχωρούνται στο 

πληροφοριακό σύστηµα. 

 

9. Απόφαση Έγκρισης Πράξης 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του δειγµατοληπτικού ελέγχου από την ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, η 

ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Πράξης µε υπογραφή του Ειδικού Γραµµατέα, η οποία µε 

ευθύνη της καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

10. Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου ή Απόρριψης 

α) Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ καταρτίζει την τελική κατάσταση υποψηφίων δικαιούχων προς ένταξη ή 

απόρριψη και τις σχετικές ατοµικές Αποφάσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γνωµοδοτικής 

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

ΕΠΑΑ. 

 

β) Οι Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου ή Απόρριψης υπογράφονται από τον Ειδικό 

Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ και στη συνέχεια κοινοποιούνται από την ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ στους 

ενδιαφερόµενους µε ταχυδροµική επιστολή. Παράλληλα, µε ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ, η οριστική 

συγκεντρωτική κατάσταση των ενταχθέντων και απορριφθέντων θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο 

διαδικτυακό τόπο www.syntonismos-ypaat.gr και έντυπα στις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης. 

 

γ) Με την υπογραφή των παραπάνω Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου αναλαµβάνεται η 

δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων. 

 

δ) Στις  παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου θα προσδιορίζονται επακριβώς: 

- Ο δικαιούχος. 

- Το καθεστώς για το οποίο ενισχύεται και το ποσοστό της συγχρηµατοδότησης από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά έτος και η ανάλυσή του σε επιλέξιµες δαπάνες. 

- Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης. 

- Οι έλεγχοι στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από τις αρµόδιες 

Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες. 

- Οι δεσµεύσεις του δικαιούχου. 

- Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει για την ενηµέρωση των υπηρεσιών που παρακολουθούν 

την εφαρµογή του Μέτρου και την κατ’ έτος υποβολή των εγγράφων και στοιχείων που 

προβλέπουν οι διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου. 
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ε) Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης επισύρει κυρώσεις που 

περιγράφονται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο 

αίτηµα ενίσχυσης µετά την ένταξη του δικαιούχου, τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή του 

αιτήµατός του όσο και στις επιλέξιµες δαπάνες, αποτελεί αντικείµενο τροποποίησης της ανωτέρω 

Απόφασης. 

 

στ) Ηµεροµηνία ένταξης στο Μέτρο θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης Έγκρισης 

Πράξης ∆ικαιούχου από τον Ειδικό Γραµµατέα. 

 

11. Ανάκληση - Τροποποίηση Αποφάσεων Έγκρισης 

α) Η Απόφαση Έγκρισης στην πορεία υλοποίησής της, µπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί µε 

ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ που την εξέδωσε, ως ακολούθως: 
Ι. Ανάκληση 

Ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από 

τους ελέγχους προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης. 

ΙΙ. Τροποποίηση 

Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης µπορεί να γίνει: 

• Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον: 

- Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας 

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

υπόλοιπο της δέσµευσης 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον: 

o Προβλέπεται στο Μέτρο 

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

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

που εκ της τροποποίησης προκύψει υπέρβαση του ορίου για την έγκριση της 

τροποποίησης θα τηρηθούν οι διαδικασίες V και επόµενες της υπ’ αριθµ. 

8932/22.9.2008 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2153/16.10.2008). 

• Μετά από τροποποίηση του θεσµικού ή Κανονιστικού πλαισίου και εφόσον τούτο προβλέπεται 

στην αρχική απόφαση ένταξης.  

 

β) Αίτηση του δικαιούχου για τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης υποβάλλεται στην οικεία ∆/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται κατά περίπτωση και γίνονται δεκτές ή 

απορρίπτονται. 

Η τροποποίηση των Αποφάσεων Έγκρισης µετά από αίτηµα του δικαιούχου µπορεί να αφορά τα 

ακόλουθα: 

- Το σύστηµα ποιότητας για το οποίο πιστοποιείται   

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά έτος και η ανάλυσή του σε επιλέξιµες δαπάνες 

∆εν γίνεται αποδεκτή αίτηση τροποποίησης στο σύστηµα ποιότητας όταν ο δικαιούχος αιτείται 

µετάβαση από Βιολογική Παραγωγή σε Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση. 

Για την αποδοχή ή όχι της τροποποίησης λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές που µπορεί να επέλθουν 

στην βαθµολογία καθώς και οι αλλαγές στο συνολικό ποσό της ενίσχυσης.  

∆εν είναι αναγκαία αίτηση τροποποίησης για µείωση του ποσό ενίσχυσης ή µεταφορά από µία 

επιλέξιµη δαπάνη σε άλλη για ποσοστό µικρότερο του 10%. 

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδουν τροποποιητική απόφαση και συµπληρώνουν σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλουν στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 

 

Οι αιτήσεις τροποποίησης πρέπει να υποβάλλονται ως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, προκειµένου να 

ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του ποσού ενίσχυσης του ίδιου έτους. 

 

γ) Οι αρχικές Αποφάσεις Έγκρισης ή στοιχεία τους, καθώς και οι ανακλήσεις και οι τροποποιήσεις 

λόγω αλλαγής του θεσµικού ή Κανονιστικού πλαισίου, υλοποιούνται µε ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ,  

καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα και κοινοποιούνται στους Φορείς Υλοποίησης. 
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12. ∆ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

α) Υποβολή αίτησης πληρωµής: 

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

ηµερολογιακών ηµερών, ο δικαιούχος υποβάλλει στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης: 

- Αίτηση πληρωµής 

- Απόσπασµα Ενιαίας δήλωσης εκµετάλλευσης 

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

- Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οργανισµού/Φορέα 

 

β) Οι αιτήσεις πληρωµής µε ευθύνη των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζονται σε 

ηλεκτρονική µορφή στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ για καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

γ) Αναγνώριση και εκκαθάριση της ∆απάνης 

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης   προβαίνουν: 

Ι. Στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία και 

καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστηµα. 

ΙΙ. Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε κοινοποίηση στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ, αναλυτική κατάσταση 

πληρωµής των δικαιούχων µε αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης, φύλλο ελέγχου µε βεβαίωση 

επιλεξιµότητας και βεβαίωση από Νοµάρχη ότι έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

 

δ) Πληρωµή δικαιούχων 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφού επαληθεύσει ότι τηρούνται οι όροι χορήγησης ενίσχυσης προβαίνει στην 

πληρωµή των δικαιούχων. Η πληρωµή των δικαιούχων γίνεται µε την κατάθεση του καταβλητέου 

ποσού στον ατοµικό τους  τραπεζικό λογαριασµό, όπως αυτός δηλώνεται στην Αίτηση Ενίσχυσης. 

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωµές καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ. 

 

13. Έλεγχος - ∆ηµοσιοποίηση 

Ι. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προβαίνουν στους ελέγχους και τις ενέργειες που προβλέπονται 

στην Ενότητα ΙΙΙ της υπ’ αριθµ. 8932/22.09.2008 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2153/16.10.2008) 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΙΙΙ.3., ΙΙΙ.4. & ΙΙΙ.5 µε την εξαίρεση των επιτοπίων ελέγχων που διενεργούνται βάσει 

του άρθρου 27 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. 

ΙΙ. Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ προβαίνει στη σύνταξη καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόµενων τις οποίες 

δηµοσιοποιεί προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και στην τήρηση 

αποδεικτικών της δηµοσιοποίησης στο αρχείο του Μέτρου. 

ΙΙΙ. Επί των δηµοσιοποιηµένων καταστάσεων οι ενδιαφερόµενοι και κάθε τρίτος που έχει έννοµο 

συµφέρον υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριµελείς επιτροπές 

που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό από την ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 

ΙV. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας ένταξης δεν θεωρούνται επιλέξιµες 

και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών 

που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, όπως το κόστος Πιστοποίησης για σύµβαση που 

υφίσταται κατά το χρόνο ένταξης του δικαιούχου. 

 

14. Μειώσεις – Αποκλεισµοί 

Κατά την εφαρµογή του Μέτρου διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις κυρώσεων: 

I. Εκπρόθεσµη αίτηση πληρωµής. 

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

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

να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα.  

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

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

αίτησης πληρωµής και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογηµένη, θεωρείται ότι 

εγκαταλείπει το Μέτρο και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αµέσως απαιτητές 

στο σύνολό τους. 

II. Mη τήρηση εκ µέρους του δικαιούχου των όρων της σύµβασης 
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Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι παρακάτω παραβάσεις εκ µέρους του δικαιούχου: 

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

συστηµάτων ποιότητας (AGRO 2 & AGRO 3): 

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

συµβληθεί για την ορθή εφαρµογή των δεσµεύσεων του που αφορούν το σύστηµα 

ποιότητας, µε υπαιτιότητα του δικαιούχου, συνεπάγεται µηδενική ενίσχυση για το έτος µη 

λήψης της βεβαίωσης. Επανάληψη συνεπάγεται αποβολή από το µέτρο και επιστροφή 

εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί. 

- Μη τήρηση της  πενταετούς δέσµευσης: 

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

την ολοκλήρωση της πενταετίας, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιστρέφει 

εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχει λάβει. Εξαιρείται η περίπτωση 

διαδοχής της γεωργικής εκµετάλλευσης από παραγωγό που αναλαµβάνει να συνεχίσει τη 

τήρηση των δεσµεύσεων του δικαιούχου, που απορρέουν από τη σύµβαση που έχει 

υπογράψει, για τον εναποµένοντα χρόνο µέχρι τη λήξη της. 

- Μη υποβολή Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης από το δικαιούχο: 

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

οριζόµενα στο άρθρο ∆.3 της παρούσας Πρόσκλησης, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για το 

εν λόγω έτος. Η ίδια κύρωση επιβάλλεται σε περίπτωση δικαιούχου που υποβάλλει αίτηση 

πληρωµής χωρίς να αναφέρεται το καθορισµένο χαρτογραφικό υπόβαθρο για τα ενταγµένα 

αγροτεµάχια. 

- Άρνηση ελέγχου: 

Ο δικαιούχος που αρνείται την πραγµατοποίηση ελέγχων, δεν λαµβάνει οικονοµική 

ενίσχυση για το εν λόγω έτος, και εφόσον επαναληφθεί η παράβαση, ο δικαιούχος 

επιστρέφει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα προηγούµενα 

χρόνια και αποβάλλεται από το πρόγραµµα. 

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

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

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

Μέτρο και τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα µε τις 

νόµιµες προσαυξήσεις. 

III. Μειώσεις και αποκλεισµοί καταβλητέου ποσού ενίσχυσης 

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

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

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

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

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

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

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

προσθήκη του µη επιλέξιµου ποσού. 

 

15. Ανωτέρα βία 

Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν 

µπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήµιο γεγονός. 

Με την επιφύλαξη συγκεκριµένων περιστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις µεµονωµένες 

περιπτώσεις, ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Καν.(ΕΚ) 1974/06, 

µπορούν να χαρακτηριστούν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: 

� Ο θάνατος του δικαιούχου. 

� Η µακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου να ασκήσει γεωργική δραστηριότητα. 

� Η απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την 

ηµεροµηνία ανάληψης της δέσµευσης. 

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

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

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

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Μετά την 
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εξέταση αυτών από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ο δικαιούχος ενηµερώνεται εγγράφως για την 

αποδοχή ή όχι του αιτήµατός του και η απόφαση αυτή  κοινοποιείται στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 

 

16. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

α) Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία  αξιολόγησης 

και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην µε αριθµ. 1483/5.6.2009 ΚΥΑ, όπως ισχύει, καθώς 

και στον Οδηγό Εφαρµογής του Μέτρου 132, που βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥ 

ΣΕΟΠΑΑ καθώς και σε άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Εκτός των ενδεικτικώς 

αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι µετέπειτα δικαιούχοι 

υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου. 

β) Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσµευτικές. 

γ) Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών θα χρησιµοποιούνται οι ΜΑΕ ανά στρέµµα ή κεφαλή 

ζώου σε επίπεδο χώρας, που περιέχονται στον αντίστοιχο πίνακα στο Παράρτηµα του Οδηγού 

Εφαρµογής (Μέρος Ι) του Μέτρου. 

δ) Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµα, ∆ήµος και Νοµός) και το ποσό της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. Ο κατάλογος µε τα 

στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούµενα ποσά θα δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e-enisxyseis.gr. 

  

Περαιτέρω εξειδικευµένη πληροφόρηση παρέχεται από: 

− Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

− Τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στις κατά τόπους Νοµαρχίες 

− Τους διαδικτυακούς τόπους της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ www.syntonismos-ypaat.gr και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: http://www.minagric.gr και 

www.agrotikianaptιxi.gr 

 

17. ∆ηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης  

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης 

οφείλει να δηµοσιεύσει καταλλήλως (µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα Πρόσκληση, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την 

ύπαρξη και το περιεχόµενο της Πρόσκλησης. 

Το κείµενο που θα δηµοσιευτεί µπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης και να 

παραπέµπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων 

σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα των εµπλεκόµενων φορέων, είτε µέσω του 

διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ www.syntonismos-ypaat.gr καθώς και σε 

άλλους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους. 

Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ και οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να δηµοσιοποιήσουν την παρούσα Πρόσκληση στις Περιφέρειες, 

στον Τύπο, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού, στις Ενώσεις Γεωργικών 

Συνεταιρισµών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης 

τους, που µπορούν να συµβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του πληθυσµού και όλων των 

δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. 

Οι εν λόγω ενέργειες δηµοσιοποίησης καταγράφονται λεπτοµερώς από τις ∆/νσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησής της Πρόσκλησης. 

 
                         Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΑ 2007-2013 

2. ΝΑ Κράτους ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους 

3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Κ. Θεσσαλού 

- ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας 

- ∆/νση Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων 

- ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων ∆ενδρ/κής 

- ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγ. Καλλιέργειας 

- ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής 

- ∆/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 

- ∆/νση Αγροτικού Συν/σµού & Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων  

- ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών 

- ∆/νση Νοµοπαρασκευαστικού Έργου & Νοµικών Υποθέσεων 

- ∆/νση Εποπτευοµένων Γεωργικών Οργανισµών & Ιδρυµάτων 

- ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης 

- ∆/νση Πληροφορικής 

- ∆/νση Οικονοµική 

- ∆/νση Υγείας των Ζώων 

- ∆/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος 

- ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

- ∆/νση Έρευνας  

- ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 

- Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΑΑ 2007-2013  

- Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης LEADER του ΠΑΑ 2007-2013 

- Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης   

2. Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

- ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων 

- ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

4. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

5. Α.Τ.Ε. 

∆/νση Συµβουλευτικών Εργασιών 

6. Περιφέρειες 

∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους 

7. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης 

8. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

9. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

10. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. 

11. ΣΥ.∆.Α.Σ.Ε.  
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12. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

13. Ένωση Νέων Αγροτών Ελλάδος 

14. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 

15. Φορείς Πιστοποίησης 


