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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
                  Αθήνα, 13/02/2018 

                  Αρ. Πρωτ.: 487/23591 

   

 

 

 ΘΕΜΑ: «Τρίτη (3η) τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
“K αθορισµός πλαισίου εφαρµογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020”  (Β΄4310/30.12.2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

 α) Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των 

τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄32), όπως η παρ. 

2 τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί 

Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» 

(Α΄78). 

 γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, 

όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 

2.  Τους Κανονισµούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
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α) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

∆εκεµβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συµβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 487). 

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, 

(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και 

(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549). 

γ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

∆εκεµβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συµβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 608). 

δ)  (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

∆εκεµβρίου 2013,  σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων µεταβατικών διατάξεων για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την 

κατανοµή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 

του Συµβουλίου και των κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 

την εφαρµογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 865). 

ε)  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 

2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

µεταβατικών διατάξεων (EE L 227/31.07.2014, σ. 1). 

στ) Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, 

σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 

227/31.07.2014, σ. 18). 

ζ)   Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για 

τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης 
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και ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση (ΕΕ L 

227/31.07.2014, σ. 69). 

η)  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 

2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωµών καθώς και τις 

διοικητικές κυρώσεις που εφαρµόζονται στις άµεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση (EE L 181/20.06.2014, σ. 48). 

θ)  (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 

και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91  (EE L 189/20.07.2007, σ.1). 

ι)  (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά 

τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων, (EE L 

250/18.09.2008, σ.1). 

3.  Την αριθ. C(2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την 

έγκριση  του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998  «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, 

Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 

∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης 

Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5.  Την αριθ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Θέσπιση ∆ιαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος 

«Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020» (Β΄ 1273/4.5.2016). 

6.  Την αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη Τσιρώνη» 

(Β΄3755/21.11.2016), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. Υ92/29.11.2017 (Β΄ 

4195/30.11.2017) όµοια απόφαση. 

7.   Τις αποφάσεις-συµπεράσµατα της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 

της Ελλάδας 2014-2020, της 15ης ∆εκεµβρίου 2017. 

8.   Το αριθ. 3866/20-12-2017 έγγραφο της Ε.Υ.∆. Π.Α.Α.. 

9.   Το αριθ. 132524/19-12-2017 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

κρατικού προϋπολογισµού. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης (Β΄4310/30.12.2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφαση (Β΄4310/30.12.2016) του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 

668/2017 (Β΄682/6.3.2017) και 2066/82545/28.7.2017 (Β΄2706/1.8.2017) όµοιες αποφάσεις, 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Στο άρθρο 4 µετά την παρ. 29 προστίθεται νέα παράγραφος 30 ως εξής: 

«30. Επαγγελµατίας αγρότης: όπως ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του  ν.    

3874/2010 (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.». 

2. Η παρ. Β του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Β.  Κριτήρια επιλογής εκµετάλλευσης  

Οι υποψήφιοι, οι εκµεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχήν τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας της παρ. Α για κάθε δράση, κατατάσσονται βάσει κριτηρίων επιλογής. Αν ο 

συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης στη δράση είναι µεγαλύτερος του ποσού 

που έχει προκηρυχθεί, ισχύουν τα κάτωθι βαθµολογικά κριτήρια επιλογής: 
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ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

11.1.1 : Ενισχύσεις 

για τη μετατροπή 

σε βιολογικές 

πρακτικές και 

μεθόδους 

παραγωγής στη 

γεωργία 

  

 

  1 

 

 

Γεωργοί νεαρής ηλικίας 

 

 

Η ηλικία του υποψηφίου κατά 

την ημερομηνία αίτησής του στο 

Μέτρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Έως και 30
 
ετών 100 μόρια 

 
100 

100 50% 

Από 31 έως και 40 ετών η 

μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 

κατά 1 μόριο για κάθε έτος 

ξεκινώντας από το 99 

99-90 

Από 41 ετών  η  μοριοδότηση 

βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια 

για κάθε έτος ξεκινώντας από το 

84. Από 55 ετών και άνω δεν 

λαμβάνει κανένα μόριο. 

 

84-0 

   
 

   

2 Εντασσόμενη έκταση 

Α) Το μέγεθος της υπό ένταξη 

έκτασης  του υποψηφίου στο 

Μέτρο  

μέχρι το 1,0 ha  2,475/0,1 ha 

55 45% 

από 1,01 ha και μέχρι το 2,0 ha 1,375 /0,1ha 

από  2,01 ha και μέχρι το 3,0 ha 0,825/0,1 ha 

από τα 3,01 ha και μέχρι το 4,0 ha 0,33/0,1 ha 

από τα 4,01 ha και μέχρι το 5,0 ha 0,165/0,1 ha 

από τα 5,01 ha και μέχρι 6,00 ha 0,1375/0,1 ha 

από 6,01 ha και μέχρι 7 ha 0,11/0,1 ha 

από τα7,01 ha και μέχρι 8,00 ha 0,055/0,1 ha 

από τα 8,01 ha και μέχρι 10,0 ha 0,0275/0,1 ha 

από τα 10,01 ha και πάνω 0/0,1 ha 
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Β) Το ποσοστό της υπό ένταξη 

έκτασης της εκμετάλλευσης 

που αιτείται ο υποψήφιος ως 

προς τη συνολική του έκταση 

(εξαιρουμένων των 

βοσκοτόπων) 

 0,45μόρια  για κάθε 1% 

αιτούμενης προς ένταξη έκτασης 
0,45-45 45 

        

3 

Εντασσόμενη έκταση που 

ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές 

Ποσοστό της αιτούμενης προς 

ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή 

(NATURA, θεσμοθετημένες 

περιοχές εθνικών πάρκων), ή 

περιοχή υψηλής φυσικής αξίας 

(High Nature Value, HNV) 

Έως 5% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
9 

100 5% 

5,1-10%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης  
18 

10,1-20%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
27 

20,1-30% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
36 

30,1-40% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
45 

40,1-50% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
54 

50,1-60%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
63 

60,1-70%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
72 

70,1-80%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
81 

80,1-90%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
90 

90,1-100%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
100 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.1 (1+2+3) = 100 
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ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤ

Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

11.1.2:  Ενισχύσεις 

για τη μετατροπή 

σε βιολογικές 

πρακτικές και 

μεθόδους 

παραγωγής στην 

κτηνοτροφία 

 

 

1 

 

 

Γεωργοί νεαρής ηλικίας 

 

 

Η ηλικία του υποψηφίου κατά την 

ημερομηνία αίτησής του στο 

Μέτρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως και 30
 
ετών 100 μόρια 

 
100 

100 60% 

Μεγαλύτερος των 30 ετών έως 

και 40 ετών η μοριοδότηση 

βαίνει μειούμενη κατά 1 μόριο 

για κάθε έτος ξεκινώντας από 

το 99 

99-90 

Μεγαλύτερος των 40 ετών  η 

μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 

κατά 6 μόρια για κάθε έτος 

ξεκινώντας από το 84 και 

μεγαλύτερος των 54ετών δεν 

λαμβάνει κανένα μόριο. 

 

84-0 

2 
Βιολογική παραγωγή 

ζωοτροφών 

Έκταση, η οποία καλλιεργείται με 

βιολογικές ζωοτροφές  

2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο 

(ha) έκτασης που είναι 

ενταγμένη σε  σύστημα 

ελέγχου για βιολογική 

παραγωγή και η οποία 

καλλιεργείται με   ζωοτροφές. 

Για έκταση μεγαλύτερη των  4 

εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 

μόρια 

2,5-100  100 40% 

 Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.2 (1+2)= 100 
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ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤ

Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

11.2.1: Ενισχύσεις 

για τη διατήρηση 

βιολογικών 

πρακτικών και 

μεθόδων 

παραγωγής στη 

γεωργία              
1 

Χρονική διάρκεια 

προηγούμενης εφαρμογής 

βιολογικού συστήματος 

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του 

συστήματος της βιολογικής 

γεωργίας,  κατά το χρονικό 

διάστημα των αμέσως 

προηγούμενων δέκα  (10) ετών από 

την  ημερομηνία αίτησης του 

υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο 

όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα 

(10) έτη. Ως ημερομηνία  ένταξης 

της εκμετάλλευσης στο σύστημα  

ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία  

ένταξης του παλαιότερου  

ενταγμένου στο σύστημα 

αγροτεμαχίου του υποψηφίου.                                 

  
10 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας 

100 50% 

2 Εντασσόμενη έκταση 

Α) Το μέγεθος της υπό ένταξη 

έκτασης  του υποψηφίου στο 

Μέτρο  

μέχρι το 1,0 ha  2,475/0,1 ha 

55 35% 

από 1,01 ha και μέχρι το 2,0 ha 1,375 /0,1ha 

από  2,01 ha και μέχρι το 3,0 ha 0,825/0,1 ha 

από τα 3,01 ha και μέχρι το 4,0 ha 0,33/0,1 ha 

από τα 4,01 ha και μέχρι το 5,0 ha 0,165/0,1 ha 

από τα 5,01 ha και μέχρι 6,00 ha 0,1375/0,1 ha 

από 6,01ha και μέχρι 7 ha 0,11/0,1 ha 

από τα7,01 ha και μέχρι 8,00 ha 0,055/0,1 ha 

από τα 8,01 ha και μέχρι 10,00 ha 
0,0275/0,1 ha 

από 10,01 και πάνω 0/0,1 ha 
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Β) Το ποσοστό της υπό ένταξη 

έκτασης της εκμετάλλευσης που 

αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη 

συνολική του έκταση 

(εξαιρουμένων των βοσκοτόπων) 

 0,45 μόρια  για κάθε 1% 

αιτούμενης προς ένταξη έκτασης 
0,45-45 45 

        

3 Επαγγελματίας Αγρότης 

Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ 

και μέχρι την ημερομηνία της 

οριστικής υποβολής της ως κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης. 

ΝΑΙ 100 

10% 

ΟΧΙ 0 

4 

Εντασσόμενη έκταση που 

ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές 

Ποσοστό της αιτούμενης προς 

ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή (NATURA, 

θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών 

πάρκων), ή περιοχή υψηλής 

φυσικής αξίας (High Nature Value, 

HNV) 

Έως 5% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
9 

100 5% 

5,1-10%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης  
18 

10,1-20%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
27 

20,1-30% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
36 

30,1-40% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
45 

40,1-50% της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
54 

50,1-60%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
63 

60,1-70%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
72 
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70,1-80%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
81 

80,1-90%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
90 

90,1-100%   της συνολικής 

εντασσόμενης έκτασης 
100 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.1 (1+2+3+4)= 100 

 

 

ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤ

Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

 

11.2.2: Ενισχύσεις 

για τη διατήρηση 

βιολογικών 

πρακτικών και 

μεθόδοων 

παραγωγής στην 

κτηνοτροφία 

1 

Χρονική διάρκεια 

προηγούμενης εφαρμογής 

βιολογικού συστήματος 

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του 

συστήματος της βιολογικής 

γεωργίας,  κατά το χρονικό 

διάστημα των αμέσως 

προηγούμενων δέκα  (10) ετών από 

την  ημερομηνία αίτησης του 

υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο 

όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα  

(10) έτη. 

  

10 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής 

κτηνοτροφίας 

100 50% 

2 
Βιολογική παραγωγή 

ζωοτροφών 

Έκταση, η οποία καλλιεργείται με 

βιολογικές ζωοτροφές  

2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) 

έκτασης που είναι ενταγμένη σε  

σύστημα ελέγχου για βιολογική 

παραγωγή και η οποία 

καλλιεργείται με   ζωοτροφές. Για 

έκταση μεγαλύτερη των  4 εκταρίων 

(ha) λαμβάνει 100 μόρια 

2,5-100 100 30% 

ΑΔΑ: 6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΤΑΥ



 11

3 Επαγγελματίας Αγρότης 

Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ 

και μέχρι την ημερομηνία της 

οριστικής υποβολής της αίτησης ως 

κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. 

ΝΑΙ 100 

20% 

ΟΧΙ 0 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.2 (1+2+3) = 100 

.».
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3.  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. ∆ του άρθρου 8, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της 

αριθ. 2066/82545/28.7.2017 απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

 «Όταν µεταβιβάζεται µια εκµετάλλευση ή τµήµα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

εφαρµογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσµία των τριών (3) µηνών αρχίζει 

από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της µεταβίβασης.».  

4.   Η περ. 10 της παρ. Ε του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «10. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε 

ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοσιοποίησης της απόφασης ένταξης, σύµφωνα µε την περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 13. Όταν 

µεταβιβάζεται µια εκµετάλλευση ή τµήµα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρµογής 

η υποχρέωση αυτή ελέγχεται είτε στο πρόσωπο του αποδέκτη είτε στο πρόσωπο του 

µεταβιβαστή είτε συνδυαστικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι υφίσταται αντίστοιχη σύµβαση για 

ολόκληρο το έτος εφαρµογής.».  

5. Το άρθρο 9, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο της αριθ. 668/1.3.2017 απόφασης   

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 9 

Ύψος ενίσχυσης  

 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά  δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

∆ράση 11.1.1:  Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους  παραγωγής στη 

γεωργία 

Τα µέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α, ως 

ακολούθως: 

Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/Ha/έτος 

 

 Με περίοδο 
µετατροπής 

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 
(πρόσθετο 
κόστος) 

Πιστοποίηση 
(κόστος 

συναλλαγής) 

Με περίοδο 
µετατροπής 

Ελαιοκοµία 629 50 - 679 

Σταφίδα 669 50 - 719 

Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 - 900 

Σταφύλια 795 50 - 845 

ΑΔΑ: 6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΤΑΥ



 13 

οινοποιήσιµα 

Μηλοειδή 594 50 - 644 

Πυρηνόκαρπα 850 50 - 900 

Εσπεριδοειδή 295 50 - 345 

Αραβόσιτος 

κτηνοτροφικός 
550 50 - 600 

Αραβόσιτος εδώδιµος 513 50 - 563 

Χειµερινά σιτηρά 72 50 - 122 

Ρύζι 321 50 - 371 

Μηδική , τριφύλλι 535 50 - 585 

Άλλα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή 
380 50 - 430 

Όσπρια 406 50 - 456 

Βαµβάκι 446 50 - 496 

Λινάρι, ελαιοκράµβη, 

Ηλίανθος, Σόργο και 

άλλες αροτραίες 

καλλιέργειες 

479 50 - 529 

Αρωµατικά-

Φαρµακευτικά φυτά 
550 50 - 600 

Ροδιά 850 50  900 

Ακτινίδιο 850 50  900 

Συκιά 850 50  900 

Μικρόκαρπες / ∆άσους 850 50  900 

Αβοκάντο 850 50  900 

Ακρόδρυα 850 50  900 

Καπνός 550 50  600 

Φυλλώδη Λαχανικά – 

Σταυρανθή / Βολβώδη 

/ Καρότο / Πατάτα 

550 50  

600 

 
 

∆ράση 11.2.1:  Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη 

γεωργία                                 
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Τα µέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Β, ως 

ακολούθως: 

Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/Ha/έτος 

 

 Χωρίς περίοδο 
µετατροπής 

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 
(πρόσθετο 
κόστος) 

Πιστοποίηση 
(κόστος 
συναλλαγής) 

Χωρίς 
περίοδο 
µετατροπής 

Ελαιοκοµία 415 50 40 505 

Σταφίδα 483 50 103 636 

Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900 

Σταφύλια 

οινοποιήσιµα 
499 50 108 657 

Μηλοειδή 394 50 88 532 

Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900 

Εσπεριδοειδή 225 50 59 334 

Αραβόσιτος 

κτηνοτροφικός 
516 50 34 600 

Αραβόσιτος εδώδιµος 452 50 42 544 

Χειµερινά σιτηρά 51 50 19 120 

Ρύζι 311 50 85 446 

Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574 

Άλλα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή 
353 50 88 491 

Όσπρια 353 50 88 491 

Βαµβάκι 431 50 35 516 

Λινάρι, ελαιοκράµβη, 

Ηλίανθος, Σόργο και 

άλλες αροτραίες 

καλλιέργειες 

336 50 107 493 

Αρωµατικά-

Φαρµακευτικά φυτά 
375 50 175 600 

Ροδιά 725 50 125 900 

Ακτινίδιο 745 50 75 870 
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Συκιά 730 50 120 900 

Μικρόκαρπες / ∆άσους 725 50 125 900 

Αβοκάντο 700 50 150 900 

Ακρόδρυα 506 50 60 616 

Καπνός 400 50 150 600 

Φυλλώδη Λαχανικά – 

Σταυρανθή / Βολβώδη 

/ Καρότο / Πατάτα 

488 50 62 600 

 

 

∆ράση 11.1.2:  Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους  παραγωγής 

στην κτηνοτροφία 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Γ, ως 

ακολούθως: 

Πίνακας Γ: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ  ∆ΙΑΦΥΓΟΝ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/Ha/έτος 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αιγοπρόβατα 211 - 211 

Βοοειδή µε 
κρεατοπαραγωγική/µικτή 

κατεύθυνση 

267 - 267 

Βοοειδή µε 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 

333 - 333 

 

 

∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους   παραγωγής 

στην κτηνοτροφία 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα ∆, ως 

ακολούθως: 
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Πίνακας ∆: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 

 

5.  Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων Γ και ∆, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ 

ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγµένη εκµετάλλευση είναι µικρότερη 

του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται µε τον 

πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης µε την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. 

Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά 

εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) µεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού 

πίνακα πολλαπλασιαζόµενη κατά µέγιστο επί 1,29. Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές 

αναλύσεις και πιστοποίηση υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και µέχρι το ύψος 

που αναφέρεται στους Πίνακες του παρόντος άρθρου, µόνο αν πραγµατοποιηθούν και 

αποδειχθούν µε παραστατικά (Παραστατικά Συµµόρφωσης Ειδικών ∆ιατάξεων) του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).». 

6.   Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των όσων 

δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτηση στήριξής τους. Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦ∆ 

και κατατίθεται στην περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή όπου βρίσκεται η 

έδρα της εκµετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.». 

7.   Η παρ. Γ του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

     «Γ. Τροποποίηση Πράξης - Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων 

      1.   Οι ενταγµένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται: 

 α) µε την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο. Στο αίτηµα 

αναφέρονται τα σηµεία τροποποίησης και τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης 

στοιχείων της πράξης. Αντίστοιχο αίτηµα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας 

βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014,  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ∆ΙΑΦΥΓΟΝ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/Ha/έτος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αιγοπρόβατα 211 36 247 

Βοοειδή µε 
κρεατοπαραγωγική/ 
µικτή κατεύθυνση 

267 13 280 

Βοοειδή µε 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 

333 14 347 
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 β)  κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, όταν διαπιστώνονται αλλαγές 

στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης, ή αποκλίσεις 

κατά την υλοποίηση της πράξης (λόγω διαχειριστικών προβληµάτων, εµπλοκών στην 

εκτέλεση της πράξης κ.α.). 

      2.   Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν: 

  α)  τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης, 

  β)  αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νοµικής µορφής, της επωνυµίας της επιχείρησης, 

επώνυµο, ΑΦΜ,  κλπ.), 

  γ)  µεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων ή τµηµάτων αυτών. 

3.  Τα αιτήµατα τροποποίησης πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣ της δράσης και 

λαµβάνουν µοναδικό αριθµό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης.  

4.  Με την οριστικοποίηση της υποβολής αιτήµατος τροποποίησης από το δικαιούχο ή τη 

διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, ο ΕΦ∆, µέσω του ΠΣ, εξετάζει 

ιδίως τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την επίπτωση των διαφοροποιήσεων στα 

κριτήρια επιλεξιµότητας και ενηµερώνει το δικαιούχο για το αποτέλεσµα του αιτήµατός του. 

Αίτηµα τροποποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζεται από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ.  

5.  Αν κριθεί αναγκαία σύµφωνα µε την παρ. 4 η τροποποίηση της πράξης ο ΕΦ∆ προβαίνει σε 

τροποποίηση του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης.  

6. Τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος και εφόσον έχουν τροποποιηθεί στα Τεχνικά ∆ελτία 

Πράξεων βασικά στοιχεία της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, όπως στοιχεία των δικαιούχων, 

ή αν έχει µεταβληθεί ο προϋπολογισµός της και ειδικότερα αν υπάρχει µείωση του 

συνολικού προϋπολογισµού της πράξης ή των πράξεων που περιλαµβάνονται στην ίδια 

απόφαση ένταξης σε ποσοστό άνω του 20%, ο ΕΦ∆ προβαίνει σε τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης Πράξεων.  

7.  Τα αιτήµατα τροποποίησης και τα αποτελέσµατα αξιολόγησης αυτών µεταφέρονται από το 

ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, µε κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης των αιτηµάτων τροποποίησης, καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ 

από τον ΕΦ∆. 

8.   Όταν µεταβιβάζεται µια εκµετάλλευση ή τµήµα αυτής: 

α)   ο αποδέκτης αναλαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µεταβιβάζοντος 

που απορρέουν από την έννοµη σχέση µεταξύ του µεταβιβάζοντος και της αρµόδιας 

αρχής, την οποία δηµιουργεί η απόφαση ένταξης.  

β) αν ο αποδέκτης της µεταβίβασης δεν είναι δικαιούχος της εν λόγω δράσης, τότε ελέγχεται 

εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.  
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γ)  αν ο αποδέκτης της µεταβίβασης είναι ήδη δικαιούχος της δράσης, σύµφωνα µε άλλη 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσµεύσεις για κάθε τµήµα της 

ενταγµένης εκµετάλλευσης τηρούνται χωριστά.».  

8.   Η παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για τις ανάγκες του διοικητικού ελέγχου, οι ΟΕ&Π καταχωρίζουν ηλεκτρονικά, µέσω του 

ΠΣ, για κάθε δικαιούχο του Μέτρου µε τον οποίο έχουν σύµβαση, τυχόν ευρήµατα ως προς τη 

συµµόρφωσή του µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, για κάθε 

ενταγµένο στο Μέτρο αγροτεµάχιο ή/και βοσκότοπο ή/και εκτροφή της εκµετάλλευσής του.». 

9.   Η υποπερ.  δδ΄ της περ. β΄ της παρ. ΣΤ του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δδ. Αν οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1, δεν συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π 

σύµφωνα µε την περ. 10 της παρ. Ε του άρθρου 8, απεντάσσονται από τη δράση». 

10. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 18 

∆ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

 

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης δια των 

οργανικών µονάδων επιπέδου Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων. Ειδικότερα για την αναγνώριση και 

εκκαθάριση της δαπάνης οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο διασταύρωσης των επιµέρους στοιχείων 

υπολογισµού της πληρωµής, µε βάση τα διαθέσιµα ατοµικά στοιχεία των δικαιούχων στο ΠΣ 

που υποστηρίζει την εφαρµογή του Μέτρου 11. 

2. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων των άρθρων 15 και 16, 

διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωµής που οδηγεί στον ορισµό του 

τελικού ποσού πληρωµής. Οι πληρωµές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις.  

3. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων του άρθρου 15 µπορεί να καταβληθεί 

προκαταβολή της ενίσχυσης που αφορά σε απώλεια εισοδήµατος, πριν την 1η ∆εκεµβρίου αλλά 

όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Καν(ΕΕ) 1306/2013.  

4. Οι πληρωµές διενεργούνται, ανά Περιφέρεια Στήριξης, Προτεραιότητα και Περιοχή Εστίασης 

µετά τη δηµιουργία φακέλου µέσω του ΟΠΣΑΑ.  

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τον ΕΦ∆ για το συνολικό ποσό που δύναται να καταβληθεί στους 

δικαιούχους, προκειµένου ο τελευταίος να µεριµνήσει για την έκδοση απόφαση έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό που δύναται να καταβληθεί 

στους δικαιούχους, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθµος Κ.Α.Ε. και ο τίτλος του έργου 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η διάθεση της 

πίστωσης. Την απόφαση αυτή ο ΕΦ∆ τη διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και 
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∆ηµοσιονοµικών Αναφορών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.  

6. Η ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών, σε συνέχεια της απόφασης 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης, εκδίδει εντολή κατανοµής πίστωσης µε την οποία µεταφέρονται οι 

πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή 

αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και την 

καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ. 

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώνεται το ΟΠΣΑΑ από το ΠΣ µέσω κατάλληλης διεπαφής 

για τις αιτήσεις πληρωµής, τους διοικητικούς ελέγχους και τα στοιχεία πληρωµών και 

συντάσσονται πίνακες αποτελεσµάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στους οποίους: 

α)  Για τις πράξεις των οποίων ανακαλείται η ένταξη αποτυπώνονται η αιτούµενη έκταση, το 

ποσό  

      ένταξης  και οι λόγοι ανάκλησης.  

β)  Για τις πράξεις για τις οποίες καταβλήθηκε η ενίσχυση αποτυπώνονται:  

αα)  η αιτούµενη έκταση, 

            ββ)  η προσδιορισθείσα και η πληρωτέα έκταση (ανά καλλιεργητική οµάδα),  

γγ)  το ποσό ένταξης - πληρωµής προ κυρώσεων, 

δδ)  το ποσό κυρώσεων,  

εε)  το τελικό  ποσό πληρωµής συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των κυρώσεων, 

        στστ)  τυχόν συµψηφισµοί από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, 

ζζ)  ποινές πολλαπλής συµµόρφωσης και πολυετείς κυρώσεις. 

Τα στοιχεία των περ. α΄ και β΄ αναρτώνται στο ΠΣ  και η ανάρτησή τους ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής 

(ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α΄45).  

γ)  Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται στην ανακοίνωση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ. 

Στην προσφυγή του ο δικαιούχος αναφέρει αναλυτικά τους λόγους και προσκοµίζει 

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειµένου να αποδείξει τους ισχυρισµούς του. 

δ)  Οι προσφυγές των δικαιούχων εξετάζονται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται µε 

απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ε)  Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη για την αξιολόγηση της αίτησης,  

πραγµατοποιείται και συµπληρωµατικός επιτόπιος έλεγχος. 

στ) Η εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται εντός διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους έξι 

(6) µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους.  

ζ)  Η διαδικασία καταβολής ενίσχυσης δύναται να ολοκληρωθεί πριν την εξέταση των  

προσφυγών. 
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η)   Μετά το τέλος της εξέτασης των προσφυγών το σύνολο των στοιχείων καταχωρίζονται στο 

ΠΣ και µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ, µε κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από 

το τελευταίο.».  

 

 Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη  δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 
 

Γενικός Γραµµατέας 
Γενικός Γραµµατέας  

Αγροτικής Πολιτικής &  
∆ιαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων 
  

Νίκος Αντώνογλου Χαράλαµπος Κασίµης 

 
 

     Εισηγητής 

      Τµήµα Α΄ 

    Εισηγητής 

     Τµήµα Β΄ 

 Προϊσταµένη 
  Τµήµατος Α΄ 

  Προϊσταµένος 
   Τµήµατος Β΄                  

Προϊστάµενος   
∆ιεύθυνσης 

Προϊστάµενη 
Γενικής 

∆ιεύθυνσης  
      

 

 

     

 Α. Κοροβέσης Ε. Τζαβάρα  Α. Περδικάρης Ε. Μητρόπουλος Ε. Αθανασοπούλου 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ               
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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