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Ζχοντασ υπόψθ:
A. Σισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 13 μζχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Aϋ200) «Σφςταςθ Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν και
Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων», όπωσ τροποποιικθκαν και
ςυμπλθρϊκθκαν με το άρκρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Αϋ), το άρκρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ
223 Αϋ) και το άρκρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Αϋ/03).
β) τθσ παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν
εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και
τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων

B. Σουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικ.:
1. 2020/501 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L 109/8 τθσ 07.04.2020) ςχετικά με
παρζκκλιςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 809/2014 όςον αφορά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, των αιτιςεων ενίςχυςθσ ι των αιτιςεων πλθρωμισ,
τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κοινοποίθςθ των τροποποιιςεων τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ι τθσ
αίτθςθσ πλθρωμισ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων για τθ χοριγθςθ
δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ι για τθν αφξθςθ τθσ αξίασ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ για το ζτοσ 2020
2. 2016/1393 κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L225/41 τθσ 19.08.2016)για τθν
τροποποίθςθ του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 640/2014 τθσ Επιτροπισ για τθ
ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τουσ όρουσ
απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ πλθρωμϊν κακϊσ και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που εφαρμόηονται ςτισ
άμεςεσ ενιςχφςεισ, τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ
3. 2016/1394 κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L225/50 τθσ 19.08.2016)ςχετικά με
τθν τροποποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 809/2014 για τθ κζςπιςθ κανόνων
εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ
ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ
4. 639/2014 κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L181/1 τθσ 20.06.2014) «για τθ
ςυμπλιρωςθ του Καν.(ΕΕ) αρικμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί κεςπίςεωσ κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ/ςτισ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ
ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ Χ του εν
λόγω κανονιςμοφ», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει
5. 641/2014 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L181/74 τθσ 20.06.2014) «για τθ κζςπιςθ
κανόνων εφαρμογισ του Καν.(ΕΕ) αρικμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί κεςπίςεωσ κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ/ςτισ γεωργοφσ βάςει
κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει
6. 640/2014 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L181/48 τθσ 20.06.2014) «για τθ ςυμπλιρωςθ
του Καν.(ΕΕ) αρικμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά
το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τουσ όρουσ απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ
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πλθρωμϊν κακϊσ και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που εφαρμόηονται ςτισ άμεςεσ ενιςχφςεισ, τθ
ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει
7. 809/2014 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (L227/69 τθσ 31.07.2014) «για τθ κζςπιςθ
κανόνων εφαρμογισ του Καν. (ΕΕ) αρικμ. 1306 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ
ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει
8. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 τθσ 20.12.2013) «περί
κεςπίςεωσ κοινϊν κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ/ςτισ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων
ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν κατάργθςθ του Καν. (ΕΚ) αρικ.
637/2008 και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.73/2009 του Συμβουλίου», όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει
9. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 τθσ 17.12.20130)
«ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ
πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 352/78, (ΕΚ) αρικ. 165/94, (ΕΚ) αρικ,
2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρικ. 485/2008 του Συμβουλίου»
10. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/671 τθσ 17.12.2013) «για τθ
κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν προϊόντων και τθν κατάργθςθ των
κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 922/72, (ΕΟΚ) αρικ. 234/79, (ΕΚ) αρικ. 1037/2001 και (ΕΚ) αρικ.
1234/2007 του Συμβουλίου».
11. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/487 τθσ 17.12.2013) για τθ
ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΕΓΤΑΑ) και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 του Συμβουλίου
12. 229/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L78/41 τθσ 13.03.2013) «ςχετικά με
τον κακοριςμό ειδικϊν μζτρων για τθ γεωργία ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου και για τθν κατάργθςθ
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1405/2006 του Συμβουλίου».
13. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/320 τθσ 20.12.2013) ςχετικά
με το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ
(ΕΚ) αρικ. 1083/2006
14. Ζγγραφο εργαςίασ αρικ. Α/16864/2008 «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ μζτρθςθ τθσ ζκταςθσ
των αγροτεμαχίων αμπελϊνων ςτο πλαίςιο των κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 479/2008 και 555/2008
15. Ζγγραφο εργαςίασ αρικ. AGR 49533/2002 «Σχετικά με τα ‘προφανι λάκθ’ ςφμφωνα με το άρκρο
12 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2419/2001 τθσ Επιτροπισ»
θ

16. Τισ ανακοινϊςεισ που απζςτειλε το ΥΡΑΑΤ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν 1 Αυγοφςτου 2014
θ

θ

θ

θ

τθν 31 Λανουαρίου 2015, τθν 1 Αυγοφςτου 2016, τθν 24 Λανουαρίου 2017 και τθν 31 Μαρτίου,
ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ, τθσ ενίςχυςθσ για
γεωργικζσ πρακτικζσ επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον, τθν ενίςχυςθ των γεωργϊν
νεαρισ θλικίασ, του κακεςτϊτοσ των μικροκαλλιεργθτϊν και των ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων ςε
εκνικό επίπεδο, όπωσ ιςχφουν.
17. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
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χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων)
Γ. Σισ Αποφάςεισ:
1. ΚΥΑ με αρικ. 982/88573/22.04.2019 (ΦΕΚ 1444/Β/24.04.2019) «Κακοριςμόσ των αναγκαίων

ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 τθσ 20-12-2013, ς. 608), και των
Κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικμ. 809/2014 (ΕΕ L 227 τθσ 31-7-2014, ς. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 τθσ 20-62014, ς. 1) τθσ Επιτροπισ, ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ καλλιζργειασ των
ποικιλιϊν κάνναβθσ του είδουσ Cannabis sativa L με περιεκτικότθτα ςε τετραχδροκανναβινόλθ
μζχρι 0,2%, για τθ χοριγθςθ τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ.
2. ΚΥΑ με αρικ. 255/58529/ 22.03.2019 (ΦΕΚ 1112/Β/03.04.2019) «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των

άρκρων 4 και 32 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 640/2014 και του άρκρου 2 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
1306/2013, όςον αφορά τισ προχποκζςεισ και τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ των γεγονότων
ανωτζρασ βίασ και εξαιρετικισ περίςταςθσ και των φυςικϊν περιςτατικϊν ςε βοοειδι και ςε
αιγοπρόβατα».
3. ΥΑ με αρικμ. 915/69142/15.05.2018 (ΦΕΚ 1812 Β’/21.05.2018) “Διαδικαςία μίςκωςθσ
βοςκιςιμων γαιϊν, ςυγκρότθςθ και λειτουργία επιτροπϊν ελζγχου χωροταξικισ ορκότθτασ τθσ
κατανομισ δικαιωμάτων χριςθσ τθσ βοςκισ, κατά τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν ζγκριςθ των
διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ”
4. ΥΑ με αρικμ. 664/66652/2016 Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 328609/28.09.2009 κοινι υπουργικι

απόφαςθ «Συμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του Κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ, όςον αφορά
τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ γάλακτοσ που προορίηεται για τθν παραγωγι παραδοςιακϊν
τυριϊν ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου Ρελάγουσ − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου»
(Β’2117/20.09.2009), όπωσ ιςχφει
5. YA με αρικμ. 1242/52354/12.05.2015 Τροποποίθςθ τθσ με αρικμ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ

147/Β/2015)«Εκνικζσ επιλογζσ, διοικθτικά μζτρα και διαδικαςίεσ εφαρμογισ των άμεςων
ενιςχφςεων κατ' εκτζλεςθ του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
6. ΥΑ με αρικμ. 7/3325 Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 242466/10−2−2010

υπουργικισ απόφαςθσ περί λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ υπ’ αρικμ. 328609/28−09−2009 κοινι
υπουργικι απόφαςθ «Συμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του Κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ,
όςον αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ γάλακτοσ που προορίηεται για τθν παραγωγι
παραδοςιακϊν τυριϊν ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου Ρελάγουσ − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του
Συμβουλίου» και των κανονιςμϊν Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ)1914/2006 τθσ
Επιτροπισ.
7. ΚΥΑ

1123/126631/18.11.2015 τροποποίθςθ τθσ ΚΥΑ 873/55993/20.05.2015 «Κατανομι

βοςκοτόπων ςτουσ κτθνοτρόφουσ τθσ χϊρασ»
8. ΥΑ 2056/140051/29.12.2017,

ΥΑ 1032/70098/28.06.2017 και ΥΑ 558/39122/05.04.2017

τροποποιιςεισ τθσ ΥΑ 1332/93570/23.08.2016 «Διαδικαςία μίςκωςθσ βοςκιςιμων γαιϊν
ςυγκρότθςθ και λειτουργία επιτροπϊν ελζγχου χωροταξικισ ορκότθτασ τθσ κατανομισ
δικαιωμάτων χριςθσ τθσ βοςκισ, κατά τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν ζγκριςθ των
διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ»
9. ΚΥΑ με αρικμ.4036(ΦΕΚ 8/Αϋ/27-1-2012) «Διάκεςθ φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι χριςθ

αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ»
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10. ΥΑ με αρικ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εκνικζσ επιλογζσ, διοικθτικά μζτρα και

διαδικαςίεσ εφαρμογισ των άμεςων ενιςχφςεων κατ' εκτζλεςθ του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει
11. ΚΥΑ με αρικμ. 580/35912/15-4-2015 Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 687/295610/24−5−2007

απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
περί ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι του Κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ όςον αφορά τισ
ενιςχφςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ ςτα
μικρά νθςιά του Αιγαίου Ρελάγουσ.
12. ΥΑ με αρικμ. 1876/38970/3-4-2015

Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1553/43506/6−04−2012

απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Κακοριςμόσ των αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για
τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 τθσ
Επιτροπισ, ςχετικά με τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Στιριξθσ των μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου
Ρελάγουσ.
13. ΥΑ με αρικ. Ε8 1831/39763/07.04.2015 «Σφςτθμα επικεϊρθςθσ εξοπλιςμοφ εφαρμογισ

γεωργικϊν φαρμάκων και διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ επικεϊρθςθσ»
14. ΥΑ με αρικ. 1406/52601/2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) περί διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων

βαςικισ ενίςχυςθσ ςε εφαρμογι των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014.
15. Ν. 4462/2017 (παρ. 2 & 3 άρκρου 2) τροποποίθςθ ςτο Ν. 3889/2010 (άρκρα 14,17,19) περί

διαδικαςιϊν Κφρωςθσ Δαςικϊν Χαρτϊν.

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κακορίηονται τα εξισ:
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1 ΟΡΛΜΟΛ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
1. «Άμεςεσ Ενιςχφςεισ»: οι πλθρωμζσ που καταβάλλονται απ’ ευκείασ ςτο γεωργό ςτο πλαίςιο των
κακεςτϊτων βαςικισ ενίςχυςθσ, ενίςχυςθσ για τισ επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον
πρακτικζσ, ενίςχυςθσ για νζουσ γεωργοφσ, προαιρετικισ ςυνδεδεμζνθ ςτιριξθσ, ειδικισ
ενίςχυςθσ για το βαμβάκι, ενίςχυςθσ για τουσ μικροκαλλιεργθτζσ και τα ειδικά μζτρα για τθ
γεωργία υπζρ των μικρότερων νθςιϊν του Αιγαίου που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο IV του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 229/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. «Γεωργόσ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι θ ομάδα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, που διακζτει
εκμετάλλευςθ επί τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και αςκεί γεωργικι δραςτθριότθτα.
3. «Εκμετάλλευςθ»: το ςφνολο των παραγωγικϊν μονάδων που χρθςιμοποιεί για γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ και διαχειρίηεται ζνασ γεωργόσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια.
4. «Γεωργικι δραςτθριότθτα»: (α) θ παραγωγι, θ εκτροφι ηϊων ι θ καλλιζργεια γεωργικϊν
προϊόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςυγκομιδισ, τθσ άμελξθσ, τθσ αναπαραγωγισ ηϊων και τθσ
εκτροφισ ηϊων για γεωργικι εκμετάλλευςθ και (β) θ διατιρθςθ τθσ γθσ ςε κατάςταςθ, που να τθν
κακιςτά κατάλλθλθ για βοςκι ι καλλιζργεια χωρίσ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ πζραν των
ςυνικων γεωργικϊν μεκόδων και μθχανθμάτων.
5.

«Γεωργικά προϊόντα»: τα προϊόντα, εξαιρουμζνων των αλιευτικϊν προϊόντων, που
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Λ των Συνκθκϊν, κακϊσ και το βαμβάκι.

6.

«Γεωργικι ζκταςθ»: οποιαδιποτε ζκταςθ αρόςιμθσ γθσ, μόνιμων βοςκοτόπων και μόνιμων
λειμϊνων ι μόνιμων καλλιεργειϊν.

7.

«Αρόςιμθ γθ»: θ γθ που καλλιεργείται για φυτικι παραγωγι ι εκτάςεισ διακζςιμεσ για φυτικι
παραγωγι, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτάςεων υπό κακεςτϊσ παφςθσ καλλιζργειασ
ςφμφωνα με τα άρκρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1257/1999, με το άρκρο 39 του Καν. (ΕΚ)
1698/2005 και με το άρκρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ανεξαρτιτωσ του αν πρόκειται για γθ
υπό κερμοκιπια ι υπό ςτακερό ι υπό κινθτό κάλυμμα.

8.

«Μόνιμεσ καλλιζργειεσ»: οι μθ εναλλαςςόμενεσ καλλιζργειεσ, εκτόσ από τουσ μόνιμουσ
βοςκότοπουσ και τουσ μόνιμουσ λειμϊνεσ, οι οποίεσ καταλαμβάνουν τθ γθ για περίοδο
τουλάχιςτον

πζντε

ετϊν

και

αποδίδουν

επαναλαμβανόμενεσ

ςυγκομιδζσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των φυτωρίων κακϊσ και των πρεμνοφυϊν δαςϊν μικροφ περίτροπου
χρόνου.
«Μόνιμοσ βοςκότοποσ»: θ γθ που χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ αγρωςτωδϊν ι άλλων

9.

ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν με φυςικό τρόπο (αυτοφυι) ι με καλλιζργεια (ςπαρμζνα) και
δεν ζχει περιλθφκεί ςτθν αμειψιςπορά επί πζντε ζτθ ι περιςςότερο κακϊσ και που δεν ζχει
οργωκεί επί πζντε ζτθ ι περιςςότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδθ, όπωσ κάμνουσ και/ι
δζνδρα που προςφζρονται για βοςκι και άλλα είδθ όπωσ κάμνοι και/ι δζντρα που παράγουν
ηωοτροφζσ,, υπό τον όρο ότι επικρατοφν τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά.
Επίςθσ μόνιμοσ βοςκότοποσ κεωρείται:
i.

γθ που προςφζρεται για βοςκι και εντάςςεται ςε κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ όπου τα
αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά δεν επικρατοφν παραδοςιακά ςτισ
εκτάςεισ βοςκισ, και
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ii.

γθ που προςφζρεται για βοςκι όπου τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά
δεν επικρατοφν ςτισ εκτάςεισ βοςκισ ι απουςιάηουν από αυτζσ·Tα αγρωςτϊδθ και λοιπά
ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά κεωρείται ότι επικρατοφν εφόςον καλφπτουν άνω του 50 % τθσ
επιλζξιμθσ ζκταςθσ ςε επίπεδο αγροτεμαχίου.

10.

«Κακιερωμζνεσ

τοπικζσ

πρακτικζσ»:

α)

πρακτικζσ

παραδοςιακοφ

χαρακτιρα

που

εφαρμόηονται ςυνικωσ και/ι β) πρακτικζσ που είναι ςθμαντικζσ για τθ διατιρθςθ των
οικοτόπων που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
βιοτόπων και ενδιαιτθμάτων που καλφπτονται από τθν οδθγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
11. «Αγρωςτϊδθ ι λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά»: όλα τα ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά που
παραδοςιακά απαντϊνται ςτουσ φυςικοφσ βοςκοτόπουσ ι ςυνικωσ περιλαμβάνονται ςε
μείγματα ςπόρων προσ ςπορά βοςκοτόπων ι λιβαδιϊν, είτε χρθςιμοποιοφνται για τθ βοςκι
ηϊων είτε όχι.
12. «Φυτϊρια»: οι ακόλουκεσ εκτάςεισ με νεαρά ξυλϊδθ φυτά που καλλιεργοφνται ςτο φπαικρο με
ςκοπό τθ μεταφφτευςθ: (α) φυτϊρια αμπζλων και ζρριηων υποκειμζνων, (β) φυτϊρια
οπωροφόρων δζντρων και φυτϊν με ράγεσ, (γ) φυτϊρια καλλωπιςτικϊν φυτϊν, (δ) εμπορικά
φυτϊρια δαςικϊν δζντρων, εκτόσ από αυτά που καλλιεργοφνται για τισ ανάγκεσ τθσ ίδιασ τθσ
εκμετάλλευςθσ ςε δαςικζσ περιοχζσ, (ε) φυτϊρια δζντρων και κάμνων για φφτευςθ ςε κιπουσ,
πάρκα, παρυφζσ δρόμων και πρανι (π.χ. φυτϊν καμνοςτοιχιϊν, τριανταφυλλιϊν και άλλων
καλλωπιςτικϊν κάμνων, καλλωπιςτικϊν κωνοφόρων), ςυμπεριλαμβανομζνων ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ των υποκειμζνων και των νεαρϊν φυτϊν τουσ.
13. «Πρεμνοφυι δάςθ μικροφ περίτροπου χρόνου»: εκτάςεισ που είναι φυτεμζνεσ με είδθ
δζντρων του κωδικοφ ΣΟ 0602 90 41 και αποτελοφνται από ξυλϊδεισ πολυετείσ καλλιζργειεσ, με
ζρριηα υποκείμενα ι παραφυάδεσ που παραμζνουν ςτο ζδαφοσ μετά τθ ςυγκομιδι και
αναπτφςςουν νζουσ βλαςτοφσ τθν επόμενθ περίοδο και με μζγιςτο κφκλο ςυγκομιδισ που
κακορίηεται από τα κράτθ μζλθ·
14. «Χριςθ»: θ χριςθ ζκταςθσ από τθν άποψθ του είδουσ τθσ καλλιζργειασ, των μόνιμων
λειμϊνων, των μόνιμων βοςκοτόπων ι των χορτολιβαδικϊν εκτάςεων ι τθσ φυτικισ κάλυψθσ ι
τθσ απουςίασ καλλιζργειασ.
15. «Αγροτεμάχιο»: μια ςυνεχισ ζκταςθ γθσ εντόσ του Αγροτεμαχίου Αναφοράσ που δθλϊνεται από
ζναν γεωργό και καλφπτει μία μόνο ομάδα καλλιεργειϊν. Ωςτόςο, όπου απαιτείται χωριςτι
διλωςθ τθσ χριςθσ μιασ ζκταςθσ ςτο πλαίςιο μιασ μόνο ομάδασ καλλιεργειϊν, θ
προαναφερκείςα χριςθ μειϊνει και άλλο το αγροτεμάχιο, αν χρειαςκεί.
16. «Αγροτεμάχιο Αναφοράσ»: γεωγραφικά οριοκετθμζνθ ζκταςθ θ οποία φζρει ενιαία ςτοιχεία
αναγνϊριςθσ, όπωσ ζχουν καταχωριςκεί ςτο Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων.
17. «Δθλωκείςα ζκταςθ»: θ ζκταςθ που δθλϊνεται από τον/τθν γεωργό ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ
αίτθςθσ ενίςχυςθσ.
18. «Προςδιοριςκείςα ζκταςθ»: όςον αφορά τα κακεςτϊτα ςτρεμματικϊν ενιςχφςεων, θ ζκταςθ
ωσ προσ τθν οποία πλθροφνται όλα τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι οι λοιποί όροι χοριγθςθσ τθσ
ενίςχυςθσ, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο/θ
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δικαιοφχοσ ι όςον αφορά τα μζτρα ςτιριξθσ βάςει τθσ ζκταςθσ, οι εκτάςεισ ι τα αγροτεμάχια
που προςδιορίηονται μζςω διοικθτικϊν ι επιτόπιων ελζγχων·
19. «φςτθμα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν» («ΓΠ»): οι τεχνικζσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν.
20. «Πϊλθςθ»: θ πϊλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ οριςτικι μεταβίβαςθ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ ι
δικαιωμάτων ενίςχυςθσ
21. «Μίςκωςθ»: ςφμβαςθ μίςκωςθσ ι παρόμοια ςυναλλαγι
22. «Μεταβίβαςθ»: νοείται θ μίςκωςθ ι πϊλθςθ γθσ ι δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ι θ πραγματικι ι
προςδοκϊμενθ μεταβίβαςι τουσ λόγω κλθρονομιάσ ι άλλθ οριςτικι μεταβίβαςι τουσ. Ο
οριςμόσ δεν καλφπτει τθν επιςτροφι των δικαιωμάτων κατά τθ λιξθ μίςκωςθσ.
23. «Δικαιοφχοσ»: ο/θ γεωργόσ όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, είναι
ενεργόσ γεωργόσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.2 τθσ παροφςασ εγκυκλίου
και υπζχει υποχρεϊςεισ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 92 του Καν. (ΕΕ)
αρικ. 1306/2013 και/ι ο/θ δικαιοφχοσ που λαμβάνει ςτιριξθ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςφμφωνα με
το άρκρο 2 παράγραφοσ 10 του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
24. «Μθ

ςυμμόρφωςθ»:

α)

οποιαδιποτε

περίπτωςθ

μθ

εκπλιρωςθσ

των

κριτθρίων

επιλεξιμότθτασ, τισ δεςμεφςεισ ι τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ που ςυνδζονται με τουσ όρουσ
χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ ι ςτιριξθσ, β) όςον αφορά τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ, θ μθ
ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ με τθ διαχείριςθ κανονιςτικζσ διατάξεισ που προβλζπονται από τθν
ενωςιακι νομοκεςία, με τα πρότυπα καλισ γεωργικισ και περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ των
εκτάςεων ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013, ι με τθ διατιρθςθ μόνιμων
βοςκοτόπων που αναφζρεται ςτο άρκρο 93 παράγραφοσ 3 του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013.
25. «Μικρά νθςιά Αιγαίου»: όλα τα νθςιά του Αιγαίου Ρελάγουσ, εκτόσ από τθν Κριτθ και τθν
Εφβοια (για τουσ ςκοποφσ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 229/2013).
26. «Άλλθ διλωςθ»: νοείται κάκε διλωςθ ι ζγγραφο, εκτόσ από τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ ι τισ αιτιςεισ
πλθρωμισ, που πρζπει να υποβάλλεται ι να διατθρείται από τον/τθν δικαιοφχο ι το τρίτο μζροσ
για τθ ςυμμόρφωςθ προσ ειδικζσ διατάξεισ που αφοροφν οριςμζνα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ·
27. «Μζτρα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτο πεδίο ιςχφοσ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ»: τα μζτρα
ςτιριξθσ που εφαρμόηονται ςφμφωνα με το άρκρο 21 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α) και β) και τα
άρκρα 28 ζωσ 31, 33 και 34 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, εξαιρουμζνων των μζτρων
όςον αφορά το κόςτοσ εγκατάςταςθσ
28. «φςτθμα αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των ηϊων»: το ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και
καταγραφισ βοοειδϊν που κεςπίηεται με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και/ι το ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και καταγραφισ
αιγοπροβάτων που κεςπίηεται με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του Συμβουλίου (3)
αντίςτοιχα·
29. «Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων για τα ηϊα»: θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με το
άρκρο 3 ςτοιχείο β) και το άρκρο 5 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1760/2000 και/ι το κεντρικό
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μθτρϊο ι θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο δ),
το άρκρο 7 και το άρκρο 8 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 21/2004, αντίςτοιχα·
30. «Κακεςτϊσ ενιςχφςεων για ηϊα»: τα μζτρα ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ, ςε περίπτωςθ που θ ετιςια
ενίςχυςθ χορθγείται βάςει αρικμοφ ηϊων.·
31. «Μζτρα ςτιριξθσ που αφοροφν ηϊα»: τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ ι είδθ δράςεων θ ςτιριξθ
των οποίων εξαρτάται από τον αρικμό των ηϊων ι τον αρικμό των μονάδων ηωικοφ κεφαλαίου
που ζχουν δθλωκεί·
32. «Δθλωκζντα ηϊα»: τα ηϊα που αποτελοφν αντικείμενο αίτθςθσ ενίςχυςθσ για ηϊα ςτο πλαίςιο
του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ για ηϊα ι αποτελοφν αντικείμενο αίτθςθσ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο
μζτρου ςτιριξθσ που αφορά ηϊα·
33. «Δυνθτικά επιλζξιμο ηϊο»: το ηϊο το οποίο καταρχιν πλθροί τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ για
ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων για ηϊα ι για ςτιριξθ ςτο πλαίςιο μζτρου
ςτιριξθσ που αφορά ηϊα κατά το εξεταηόμενο ζτοσ·
34. «Προςδιοριςκζν ηϊο»: όςον αφορά κακεςτϊσ ενιςχφςεων για ηϊα, το ηϊο για το οποίο
πλθροφνται όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται ςτουσ κανόνεσ για τθ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ· ι
όςον αφορά μζτρο ςτιριξθσ που αφορά ηϊα, ζνα ηϊο που προςδιορίηεται μζςω διοικθτικϊν ι
επιτόπιων ελζγχων·
35. «Κακεςτϊτα ςτρεμματικϊν ενιςχφςεων»: τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ των τίτλων ΛΛΛ, IV (βάςει
ζκταςθσ) και V του κανονιςμοφ (EE) 1307/2013
36. «Μζτρα ςτιριξθσ βάςει τθσ ζκταςθσ»: τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ ι το είδοσ των δράςεων θ
ςτιριξθ των οποίων εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ δθλωκείςασ ζκταςθσ·
37. «Παρατυπίεσ»: οποιαδιποτε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των κανόνων που αφοροφν τθ χοριγθςθ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ.
38. «Πυκνότθτα βόςκθςθσ»: για τισ ανάγκεσ του ελζγχου τθσ ελάχιςτθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ
ςε βοςκοτόπουσ και του ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο τθσ προςταςίασ των μόνιμων
βοςκοτόπων ςτο πλαίςιο τθσ Ρολλαπλισ Συμμόρφωςθσ, ορίηεται: «Το πθλίκο του ςυνόλου των
Μονάδων Μεγάλων Ηϊων (ΜΜΗ) και βρίςκονται ςτθν κατοχι του/τθσ γεωργοφ οποιαδιποτε
θμζρα του ζτουσ, με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνει ςτθν ενιαία αίτθςι του και τα αποτελζςματα
των επιτόπιων και/ ι των διοικθτικϊν ελζγχων, προσ το ςφνολο των εκταρίων των βοςκοτόπων
που κατζχει τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα με βάςθ τθν ενιαία αίτθςι του ι τα αποτελζςματα των
επιτόπιων και/ ι των διοικθτικϊν ελζγχων.»
39. «Πολλαπλι ςυμμόρφωςθ»: οι κανονιςτικζσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ και θ καλι γεωργικι και
περιβαλλοντικι κατάςταςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 93 και 94 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1306/2013.
40. «Σομείσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ»: οι τρεισ διαφορετικοί τομείσ των κανονιςτικϊν
απαιτιςεων διαχείριςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 93 παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1306/2013, θ διατιρθςθ των μόνιμων βοςκότοπων κατά τθν ζννοια του άρκρου 93
παράγραφοσ 3 και θ καλι γεωργικι και περιβαλλοντικι κατάςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 94
του εν λόγω κανονιςμοφ.
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41. «Πρότυπα»: τα πρότυπα που ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1306/2013 και το παράρτθμά του ΛΛ αυτοφ, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με τουσ
μόνιμουσ βοςκότοπουσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 93 παράγραφοσ 3 του εν λόγω κανονιςμοφ.
42. «Απαίτθςθ»: ςτο πλαίςιο τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ, ςθμαίνει κάκε μεμονωμζνθ
κανονιςτικι απαίτθςθ διαχείριςθσ, θ οποία απορρζει από τα άρκρα μιασ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ
που αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΛΛ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 και διαφζρει επί τθσ
ουςίασ από κάκε άλλθ απαίτθςθ τθσ ίδιασ πράξθσ.
43. «Πράξθ»: κακεμία από τισ μεμονωμζνεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ που απαρικμοφνται ςτο
παράρτθμα ΛΛ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013.
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2 ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟ ΤΣΘΜΑ (Ο)
Σφμφωνα με το άρκρο 67 του Καν. (ΕE) αρικ. 1306/2013, θ χϊρα μασ ςυγκροτεί και διαχειρίηεται ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ, ελζγχου και τιρθςθσ αρχείων, (εφεξισ καλοφμενο
"Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα"), το οποίο τθρείται από τον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. και χρθςιμοποιείται για τον
ζλεγχο, τθν πλθρωμι των ενιςχφςεων και τθν επιβολι ενδεχόμενων κυρϊςεων.
Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εφαρμόηεται ςτα κακεςτϊτα ςτιριξθσ που απαρικμοφνται ςτο
παράρτθμα Λ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ που χορθγείται ςφμφωνα με το
άρκρο 21 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α) και β), τα άρκρα 28 ζωσ 31, τα άρκρα 33 και 34 του Καν. (ΕΕ)
αρικ. 1305/2013
Ο κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013, περιλαμβάνει διατάξεισ για τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο που κα
αςκοφνται ςτα κράτθ μζλθ, ςε ςχζςθ με όλα τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ που προβλζπει ο κανονιςμόσ
(ΕΕ) αρικ. 1307/2013, από τισ οποίεσ, ςτθ χϊρα μασ κα εφαρμόηονται μόνον όςεσ αφοροφν ςτα
επιλεγμζνα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ.

2.1 ΠΕΔΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Το Ολοκλθρωμζνο φςτθμα εφαρμόηεται ςτα εξισ κακεςτϊτα ενίςχυςθσ:
A. Στο κακεςτϊσ τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ, τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ και τθσ ενίςχυςθσ για γεωργοφσ νεαρισ
θλικίασ (του τίτλου ΛΛΛ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013).
B. Στο κακεςτϊσ ειδικισ ενίςχυςθσ για το βαμβάκι (του τίτλου IV, κεφάλαιο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
1307/2013) και ςτα κακεςτϊτα ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ (του τίτλου IV, κεφάλαιο 1 του ίδιου
κανονιςμοφ), ςτουσ παρακάτω τομείσ:
1.φηι
2.Σκλθρό Σίτο
3.Βόειο κρζασ
4.Βιομθχανικι τομάτα
5.Ρορτοκάλια χυμοποίθςθσ
6.Αιγοπρόβειο κρζασ
7.Κορινκιακι ςταφίδα
8. Πςπρια ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ
9. Ρρωτεϊνοφχα κτθνοτροφικά ψυχανκι
10. Σπόροι ςποράσ
11. Σπαράγγια
12. Μεταξοςκϊλθκεσ
13. Σακχαρότευτλα
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14.Ειδικι ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ για τουσ/τισ γεωργοφσ που εκτρζφουν βοοειδι, διζκεταν ειδικά
δικαιϊματα με βάςθ τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δθλϊνουν επιλζξιμεσ εκτάςεισ
15. οδάκινα προσ χυμοποίθςθ
16. Ειδικι ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ για τουσ/τισ γεωργοφσ που εκτρζφουν αιγοπρόβατα, διζκεταν
ειδικά δικαιϊματα με βάςθ τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δθλϊνουν επιλζξιμεσ εκτάςεισ
17. Καρποί με κζλυφοσ
18. Μιλα
19. Ρρωτεϊνοφχα Κτθνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανκι
Γ. Στθν ενίςχυςθ για μικροκαλλιεργθτζσ (του τίτλου V του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013)
Δ. Στο κοινοτικό πρόγραμμα ςτιριξθσ για τα μικρά νθςιά του Αιγαίου Ρελάγουσ, που αφορά ςτα ειδικά
μζτρα ςτιριξθσ των τοπικϊν γεωργικϊν προϊόντων, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ ςυνζχιςθ και θ
ανάπτυξθ των τοπικϊν εργαςιϊν τθσ γεωργικισ παραγωγισ ς’ αυτά και ειδικότερα ςτα μζτρα
ενίςχυςθσ :
1.

Ανά εκτάριο για τθ διατιρθςθ των ελαιϊνων ςτισ παραδοςιακζσ ηϊνεσ καλλιζργειασ τθσ
ελιάσ, υπό καλζσ ςυνκικεσ παραγωγισ.

2.

Ανά εκτάριο για τθ διατιρθςθ τθσ καλλιζργειασ αμπζλων για τθν παραγωγι οίνων ςτισ ηϊνεσ
παραδοςιακισ παραγωγισ.

3.

Ανά δζντρο για τθ διατιρθςθ τθσ παραδοςιακισ καλλιζργειασ τθσ μαςτίχασ Χίου.

4.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια πατάτασ.

5.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια φαςολιοφ και βρϊςιμου λακουριοφ

6.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια τοματακίου Σαντορίνθσ.

7.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια δαμάςκθνων Σκοπζλου.

8.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια αγκινάρασ Τινου.

9.

Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια εςπεριδοειδϊν και

10. Για τθν παραγωγι γάλακτοσ με προοριςμό τθν παραγωγι τυριοφ και γιαοφρτθσ.
11. Ανά εκτάριο για τθν καλλιζργεια κρικαριοφ ςτθ Λιμνο.
Ε. Στθ ςτιριξθ που χορθγείται ςφμφωνα με τα μζτρα του άρκρου 21 παρ. 1 ςτοιχεία α) και β), των
άρκρων 28 ζωσ 31 και των άρκρων 33 και 34 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 για τθν Αγροτικι
Ανάπτυξθ.
Σ. Στθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο των κανόνων τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ και τθσ
δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ (τίτλοσ ΛV κεφάλαιο Λ τμιμα 2 και τίτλοσ VI του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1306/2013 ).
Στο εξισ, όπου γίνεται αναφορά ςτα «κακεςτϊτα ενίςχυςθσ», νοοφνται τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ του
ςτοιχείου Α, ςτα «κακεςτϊτα ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ» νοοφνται οι τομείσ παραγωγισ του ςτοιχείου
ο

Β, το «κακεςτϊσ των μικροκαλλιεργθτϊν» νοείται το ςτοιχείο Γ, το 1 από τα ειδικά μζτρα ςτιριξθσ
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των μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου του ςτοιχείου Δ και τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ του ςτοιχείου Ε
τθσ παροφςασ παραγράφου, εκτόσ εάν γίνεται ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςε κάποιο ι κάποια από αυτά.

2.2 ΣΟΛΧΕΛΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΙΜΑΣΟ
Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων·
β) ςφςτθμα αναγνϊριςθσ αγροτεμαχίων
γ) ςφςτθμα προςδιοριςμοφ και καταγραφισ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ·
δ) ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ
ε) ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ελζγχου
ςτ) ενιαίο ςφςτθμα καταγραφισ τθσ ταυτότθτασ κάκε δικαιοφχου ο/θ οποίοσ -α υποβάλλει ενιαία
αίτθςθ.
Ειδικότερα:
α) Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων
Στθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων καταγράφονται, για κάκε γεωργικι εκμετάλλευςθ, τα δεδομζνα
που περιζχονται ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ.
β) φςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων
Το Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων ζχει δθμιουργθκεί με βάςθ ορκοφωτοχάρτεσ και
αγροτεμάχια αναφοράσ (ενότθτεσ) ςε ψθφιακι μορφι και αφορά τθν καταγραφι όλων των
αγροτεμαχίων με ςυγκεκριμζνο 13ψιφιο χαρτογραφικό κωδικό ςτθ βάςθ Συςτιματοσ Γεωγραφικϊν
Ρλθροφοριϊν. Θ 13ψιφια κωδικοποίθςθ ενόσ αγροτεμαχίου λαμβάνεται από το Αγροτεμάχιο
Αναφοράσ και ςυνεπϊσ προκφπτει ανά ζτοσ με τα πλζον επικαιροποιθμζνα χαρτογραφικά δεδομζνα
του Σ.Α.Α.
Το Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων περιζχει τμιμα αναφοράσ για τισ περιοχζσ οικολογικισ
εςτίαςθσ.
Επίςθσ περιζχει τμιματα αναφοράσ από άλλεσ χαρτογραφικζσ πθγζσ για τθ χριςθ γθσ και τισ
ιδιότθτζσ τθσ, κακϊσ και επιμζρουσ υποςυςτιματα διαχείριςθσ του.
γ) φςτθμα προςδιοριςμοφ και καταγραφισ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ
Το ςφςτθμα προςδιοριςμοφ και καταγραφισ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ είναι θλεκτρονικό μθτρϊο
ςε επίπεδο επικράτειασ, το οποίο επιτρζπει τθν επαλικευςθ των δικαιωμάτων και τθ διενζργεια
ελζγχων διαςταφρωςθσ με τισ αιτιςεισ ενίςχυςθσ και το ςφςτθμα αναγνϊριςθσ αγροτεμαχίων ιδίωσ
όςον αφορά τουσ διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ, εξαςφαλίηει ουςιαςτικι ιχνθλαςιμότθτα των
δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, ιδίωσ ωσ προσ τα ακόλουκα ςτοιχεία:


τον/τθν κάτοχο·



τισ ετιςιεσ τιμζσ·
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τθν θμερομθνία ςφςταςθσ



τθν προζλευςθ, ιδίωσ όςον αφορά τθ χοριγθςι τθσ, τα αρχικά, εκνικά ι περιφερειακά
αποκζματα, κακϊσ και τθν αγορά, μίςκωςθ και κλθρονομικι διαδοχι·



τουσ τυχόν περιφερειακοφσ περιοριςμοφσ.

Το ςφςτθμα επιτρζπει επίςθσ τθν άμεςθ και απευκείασ πρόςβαςθ, μζςω τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςτα
δεδομζνα που αφοροφν τουλάχιςτον τα προθγοφμενα τζςςερα διαδοχικά θμερολογιακά ζτθ.
δ) Ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ
Θ ενιαία αίτθςθ αποτελεί τθ μοναδικι αίτθςθ χοριγθςθσ άμεςθσ ενίςχυςθσ για τα κακεςτϊτα
ενίςχυςθσ του ςτοιχείου Α, τα κακεςτϊτα ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ του ςτοιχείου Β, το κακεςτϊσ των
μικροκαλλιεργθτϊν του ςτοιχείου Γ και του κοινοτικοφ προγράμματοσ ςτιριξθσ για τα μικρά Νθςιά
Αιγαίου του ςτοιχείου Δ και τισ ενιςχφςεισ του ςτοιχείου Ε τθσ παραγράφου 2.1 τθσ παροφςασ
εγκυκλίου. Θ ενιαία αίτθςθ περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του/τθσ παραγωγοφ και τα αναλυτικά
ςτοιχεία του φυτικοφ και του ηωικοφ κεφαλαίου τθσ εκμετάλλευςισ του ςε ειδικά ζντυπα (βλζπε
παράγραφο 3 τθσ παροφςασ).
Στο εξισ, όπου γίνεται αναφορά ςε «αίτθςθ ενίςχυςθσ για οποιοδιποτε τομζα» ςτο πλαίςιο των
κακεςτϊτων του ςτοιχείου Α, ι ςε «αίτηςη ςυνδεδεμζνησ ενίςχυςησ για οποιοδήποτε τομζα
γεωργίασ» ςτο πλαίςιο των μζτρων ειδικισ ςτιριξθσ του ςτοιχείου Β, ι ςε «αίτηςη ενίςχυςησ για
οποιοδήποτε γεωργική δραςτηριότητα» ςτο πλαίςιο των ειδικϊν μζτρων ςτιριξθσ για τα μικρά νθςιά
του Αιγαίου Πελάγουσ του ςτοιχείου Δ, ι ςε «αίτηςη ςτήριξησ-πληρωμήσ» ςτο πλαίςιο τθσ ςτιριξθσ
που χορθγείται ςφμφωνα με τα μζτρα του άρκρου 21 παρ. 1 ςτοιχεία α) και β), των άρκρων 28 ζωσ
31 και των άρκρων 33 και 34 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ του
ςτοιχείου Ε, τθσ παραγράφου 2.1 τθσ παροφςασ εγκυκλίου, εννοείται το αίτημα (θ εκφραςκείςα
πρόκεςθ) του/τθσ γεωργοφ για τθ χοριγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ μζςω τθσ υποβλθκείςασ
ενιαίασ αίτθςθσ.
ε) Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ελζγχου.
Ρροβλζπονται και πραγματοποιοφνται διοικθτικοί ζλεγχοι ςε επίπεδο αίτθςθσ κακϊσ και κεντρικοί
μθχανογραφικοί ζλεγχοι – ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςταυροφμενων ελζγχων – (ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και επικράτειασ) και επιτόπιοι ζλεγχοι (κλαςικοί ι μζςω τθλεπιςκόπθςθσ),
κατά τρόπον ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι εξακρίβωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων για τθν
καταβολι των ενιςχφςεων, κακϊσ και των απαιτιςεων και προτφπων που ςχετίηονται με τθν
πολλαπλι ςυμμόρφωςθ.
ςτ) Ενιαίο ςφςτθμα καταγραφισ τθσ ταυτότθτασ κάκε γεωργοφ.
Ωσ «ενιαίο ςφςτθμα καταγραφισ τθσ ταυτότθτασ κάκε γεωργοφ» χρθςιμοποιείται ο ενεργόσ Αρικμόσ
Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αυτοφ. Ο ΑΦΜ εξαςφαλίηει μοναδικό προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ
ςε ςχζςθ με όλεσ τισ αιτιςεισ ενίςχυςθσ που υποβάλλει ο/θ ίδιοσ/-α γεωργόσ.
Θ ταυτοποίθςθ του/τθσ γεωργοφ από τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ
ενίςχυςθσ, γίνεται με τθ χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν ςτο TAXISnet. Θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ και
θ διαχείριςθ των κωδικϊν αυτϊν γίνεται αποκλειςτικά μζςω του ςυςτιματοσ TAXISnet
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3 ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ ΕΝΛΧΤΘ (ΕΑΕ)
1.

Ενιαία αίτθςθ είναι θ μοναδική αίτηςη χορήγηςησ ενίςχυςησ που καλείται να υποβάλλει ο/θ

γεωργόσ κατ’ ζτοσ, προκειμζνου να του καταβλθκοφν οι άμεςεσ ενιςχφςεισ των κακεςτϊτων ςτιριξθσ
και των μζτρων τθσ παραγράφου 2.1 τθσ παροφςασ.
Δικαιοφχοσ που δεν αιτείται ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο κακεςτϊτοσ ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ, αλλά ηθτεί
ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο άλλου κακεςτϊτοσ που περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα I του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1307/2013 ι ςτο πλαίςιο κακεςτϊτων ςτιριξθσ του αμπελοοινικοφ τομζα δυνάμει των άρκρων
46 και 47 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013, δθλϊνει, εάν ζχει ςτθ διάκεςι του γεωργικζσ
εκτάςεισ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο 6 τθσ παροφςασ, τισ εν λόγω εκτάςεισ ςτο ζντυπο
τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ που υποβάλλει ςτο οποίο απαρικμεί τισ εκτάςεισ αυτζσ.
Δικαιοφχοσ που υπζχει μόνο υποχρεϊςεισ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 91 και 92
του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 δθλϊνει ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ τισ εκτάςεισ που
ζχει ςτθ διάκεςι του για κάκε θμερολογιακό ζτοσ κατά το οποίο ιςχφουν οι εν λόγω υποχρεϊςεισ.
2.

Ο/θ γεωργόσ υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτθςθ κατ’ ζτοσ, θ οποία αποτελεί:
α) διλωςθ τθσ ςυνολικισ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ, θ οποία, ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
περιλαμβάνει:
i)

τα είδθ, τθν αξία και τον αρικμό των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται

ii)

όλα τα αγροτεμάχια τθσ εκμετάλλευςθσ, είτε αφοροφν το κακεςτϊσ τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ

είτε λοιπά κακεςτϊτα ενίςχυςθσ είτε οποιαδιποτε άλλθ καλλιζργεια,
iii) το πλικοσ του ηωικοφ κεφαλαίου ανά είδοσ και κατθγορία ηϊου,
iv) κάκε απαραίτθτθ πρόςκετθ πλθροφορία.
β) αίτθςθ χοριγθςθσ ενίςχυςθσ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ,
γ) αίτθςθ χοριγθςθσ ενίςχυςθσ για το κακεςτϊσ ειδικισ ενίςχυςθσ για το βαμβάκι, τθσ
παραγράφου 2.1 ςτοιχείο Β τθσ παροφςασ
δ) αίτθςθ χοριγθςθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ για τουσ τομείσ γεωργίασ τθσ παραγράφου 2.1
ςτοιχείο Β τθσ παροφςασ και
ε) αίτθςθ χοριγθςθσ ενίςχυςθσ για το κακεςτϊσ τθσ παραγράφου 2.1 ςτοιχείο Γ τθσ παροφςασ.
ςτ) αίτθςθ χοριγθςθσ ςτιριξθσ για τα προγράμματα του ςτοιχείου Δ
η) αίτθςθ ςτήριξησ-χοριγθςθσ των μζτρων ςτιριξθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ του ςτοιχείου Ε
3.

Θ υποβολι ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ αποτελεί υποχρζωςθ του/τθσ παραγωγοφ προκειμζνου να

του καταβλθκοφν οι δικαιοφμενεσ ενιςχφςεισ. Τυχόν λανκαςμζνθ διλωςθ των ςτοιχείων τθσ
εκμετάλλευςισ του, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν επιβολι κυρϊςεων.
4.

H ενιαία αίτθςθ προςυμπλθρϊνεται με βάςθ τθν ζκταςθ που κακορίςτθκε το προθγοφμενο ζτοσ

(2019) ανά αγροτεμάχιο και διατίκενται ςτο/ςτθ γεωργό βοθκθτικά, προκειμζνου να υποβάλλει τθν
αίτθςθ του 2020.
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5. Κατά τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, ο/θ δικαιοφχοσ δφναται να
διορκϊνει το προςυμπλθρωμζνο ζντυπο εάν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ι εάν οι πλθροφορίεσ που
περιλαμβάνονται ςτο προςυμπλθρωμζνο ζντυπο είναι ανακριβείσ. Θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ,
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του/τθσ γεωργοφ.
6. Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να προςδιορίηουν και να δθλϊνουν με ςαφι τρόπο τθν ζκταςθ κάκε
αγροτεμαχίου. Θ Ενιαία Αίτθςθ είναι πλιρωσ γεωχωρικι.
7. Πςον αφορά τθν ειδικι καλλιεργθτικι ενίςχυςθ για το βαμβάκι που προβλζπεται ςτον τίτλο IV
κεφάλαιο 2 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, θ ενιαία αίτθςθ περιζχει:
α) το όνομα τθσ ποικιλίασ του χρθςιμοποιοφμενου βαμβακόςπορου·
β) το όνομα και τθ διεφκυνςθ τθσ εγκεκριμζνθσ διεπαγγελματικισ οργάνωςθσ τθσ οποίασ ο/θ
δικαιοφχοσ είναι μζλοσ.

3.1 ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ ΣΘ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ
1.

Θ ενιαία αίτθςθ περιζχει όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επιλεξιμότθτασ για
τθν ενίςχυςθ ι/και τθ ςτιριξθ, και ειδικότερα:
i.

τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του/τθσ δικαιοφχου·

ii.

τισ λεπτομζρειεσ των κακεςτϊτων ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ και των ειδικϊν μζτρων ςτιριξθσ
ςτα μικρά νθςιά Αιγαίου ι/και μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ·

iii.

τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ όλων των αγροτεμαχίων τθσ εκμετάλλευςθσ, τθν ζκταςι τουσ ςε
εκτάρια, τθ κζςθ τουσ και, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τθ χριςθ τουσ, το είδοσ, το μζγεκοσ
και τθ κζςθ των περιοχϊν οικολογικισ εςτίαςθσ και το κατά πόςον πρόκειται για
αρδευόμενο ι μθ, αγροτεμάχιο, κακϊσ και τα ςτοιχεία ολόκλθρου του ηωικοφ κεφαλαίου
(πλικοσ ηϊων ανά είδοσ και κατθγορία)

iv.

κατά περίπτωςθ, τα ςτοιχεία που επιτρζπουν τθ ςαφι αναγνϊριςθ των μθ γεωργικϊν
εκτάςεων για τισ οποίεσ ηθτείται ςτιριξθ ςτο πλαίςιο των μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ·

v.

κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διαπίςτωςθ τθσ
επιλεξιμότθτασ για το ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ ι/και μζτρο·

vi.

διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου ότι γνωρίηει τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτα εν λόγω κακεςτϊτα
άμεςων ενιςχφςεων ι/και μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ·
διλωςθ ανάλθψθσ δεςμεφςεων και υποχρεϊςεων του/τθσ γεωργοφ.

2.

vii.
Για τθν αναγνϊριςθ όλων των αγροτεμαχίων τθσ εκμετάλλευςθσ που αναφζρεται ςτο ςτοιχείο 1
ςθμείο iii τθσ παροφςασ παραγράφου, κατά τθν καταχϊρθςθ, αναγράφεται θ μζγιςτθ επιλζξιμθ
ζκταςθ ανά αγροτεμάχιο αναφοράσ για τουσ ςκοποφσ του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ. Επιπλζον,
ςτισ οκόνεσ των Κζντρων Υποβολισ Δθλϊςεων μζςω του ΟΡΣ 2020 – GIS διακρίνονται τα όρια των
αγροτεμαχίων αναφοράσ, μζςα ςτα οποία ο/θ γεωργόσ εντοπίηει και υποδεικνφει τα αγροτεμάχιά
του, τα οποία ςτθ ςυνζχεια ψθφιοποιοφνται.
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3.2 ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΤΠΟΒΟΛΘ – ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ ΤΠΟΒΟΛΘ
θ

1. Θ καταλθκτικι θμερομθνία εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ είναι θ 15 Μαΐου κάκε
θ

θμερολογιακοφ ζτουσ. Για το τρζχον ζτοσ (2020), θ καταλθκτικι προκεςμία λιγει τθν 15 Λουνίου
2020, θμζρα Δευτζρα.
2. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και τισ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ θ υποβολι μετά τισ 15
Λουνίου 2020:
α) τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ςυνεπάγεται μείωςθ των ποςϊν κατά 1% ανά εργάςιμθ θμζρα.που
ο/θ κάτοχοσ εκμετάλλευςθσ κα είχε δικαίωμα να λάβει ωσ ενίςχυςθ, εάν θ αίτθςθ είχε υποβλθκεί
εμπρόκεςμα,
β) αίτθςθσ χοριγθςθσ ι αφξθςθσ τθσ αξίασ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ςυνεπάγεται μείωςθ κατά 3%
ανά εργάςιμθ θμζρα των ποςϊν που πρζπει να καταβλθκοφν ςε ςχζςθ με δικαιϊματα ενίςχυςθσ που
χορθγοφνται/ι αυξάνουν τθν αξία τουσ το 2020 ςτον/τθν δικαιοφχο,
Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω ποινζσ δεν επιφζρουν καμία μείωςθ ςτον αρικμό των δικαιωμάτων
τθσ ενιαίασ ενίςχυςθσ που κατζχει ο/θ γεωργόσ, παρά μόνο ςτα δικαιοφμενα ποςά.
3. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ μεγαλφτερθσ των 25 θμερολογιακϊν θμερϊν (δθλαδι υποβολισ τθσ
αίτθςθσ μετά τθν Ραραςκευι 10 Λουλίου 2020), θ αίτθςθ κεωρείται απαράδεκτθ.

3.3 ΤΣΘΜΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΛΚΩΝ ΔΛΑΣΑΤΡΩΣΛΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Στο πλαίςιο των διοικθτικϊν μθχανογραφικϊν ελζγχων λειτουργεί ςφςτθμα προκαταρκτικϊν
διαςταυρωτικϊν ελζγχων, το οποίο περιλαμβάνει τουσ κάτωκι ελζγχουσ:
α) των δθλοφμενων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ και των δθλοφμενων αγροτεμαχίων, αντίςτοιχα, ϊςτε
να αποφεφγεται θ πολλαπλι χοριγθςθ τθσ ίδιασ ενίςχυςθσ για το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ ι ζτοσ
υποβολισ αιτιςεων και τυχόν αδικαιολόγθτθ ςϊρευςθ ενιςχφςεων οι οποίεσ χορθγοφνται ςτο
πλαίςιο των κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 και ςτο παράρτθμα VI του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 73/2009 του
Συμβουλίου και των μζτρων ςτιριξθσ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ.
β) των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, ϊςτε να επαλθκεφεται θ φπαρξι τουσ και θ επιλεξιμότθτα για
ενίςχυςθ·
γ) μεταξφ των αγροτεμαχίων που δθλϊνονται ςτθν ενιαία αίτθςθ και των χαρτογραφικϊν
πλθροφοριϊν που απεικονίηονται και εμπεριζχονται ςτο Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων και
ςτο Αγροτεμάχιο Αναφοράσ, ϊςτε να επαλθκεφεται θ επιλεξιμότθτα των ίδιων των εκτάςεων για
κακεςτϊτα άμεςων ενιςχφςεων ι/και μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ·
Τα αποτελζςματα κοινοποιοφνται ςτον/τθν δικαιοφχο εντόσ 26 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, δθλαδι ζωσ τθν Δευτζρα 13 Λουλίου 2020.
Επιςθμαίνεται ότι όταν θ τελευταία πικανι θμερομθνία κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων των
προκαταρκτικϊν ελζγχων ςτον/ςτθν δικαιοφχο ςυμπίπτει με αργία, Σάββατο ι Κυριακι, τότε
κεωρείται ότι θ προκεςμία λιγει τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.

Σελίδα 20 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

3.4 ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ ΣΘ ΕΝΛΑΛΑ
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΛΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1.

ΑΛΣΘΘ

ΚΑΛ

ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ

ΚΑΣΟΠΛΝ

Μετά το πζρασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ για τθν υποβολι τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, μποροφν να

προςτεκοφν ι να προςαρμοςτοφν ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ μεμονωμζνα αγροτεμάχια ι
μεμονωμζνα δικαιϊματα ενίςχυςθσ, υπό τον όρο ότι τθροφνται οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτα
ςυγκεκριμζνα κακεςτϊτα άμεςων ενιςχφςεων ι μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ μποροφν να γίνουν τροποποιιςεισ ςχετικά με τθ χριςθ ι το κακεςτϊτοσ
άμεςων ενιςχφςεων ι το μζτρο αγροτικισ ανάπτυξθσ για μεμονωμζνα αγροτεμάχια ι ςχετικά με τα
δικαιϊματα ενίςχυςθσ που ζχουν ιδθ δθλωκεί ςτθν ενιαία αίτθςθ.
Εάν οι τροποποιιςεισ που αναφζρονται ςτο πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο ζχουν επίπτωςθ ςτα
δικαιολογθτικά ζγγραφα ι ςε ςυμβάςεισ που πρζπει ενδεχομζνωσ να υποβλθκοφν, τα εν λόγω
ζγγραφα ι ςυμβάςεισ μποροφν να τροποποιθκοφν αναλόγωσ.
2. Μετά τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων των προκαταρκτικϊν διαςταυρωτικϊν ελζγχων τθσ
παραγράφου 3.3, ο/θ δικαιοφχοσ μπορεί να τροποποιιςει τθν ενιαία αίτθςθ προκειμζνου να
ςυμπεριλάβει όλεσ τισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ για τα μεμονωμζνα αγροτεμάχια ι τμιματα αυτϊν για
τα οποία, από τουσ προκαταρκτικοφσ διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ, προζκυψε ότι πρόκειται για
ενδεχόμενθ μθ ςυμμόρφωςθ.
3.

Οι τροποποιιςεισ που επζρχονται ςφμφωνα με το ςθμείο 1, αποτυπϊνονται ςτο Ολοκλθρωμζνο

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (Ο.Ρ.Σ) του ΟΡΕΚΕΡΕ για το ζτοσ 2020 το αργότερο ζωσ τθν 30θ Λουνίου
2020 θμζρα Σρίτθ
Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και τισ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ, θ υποβολι τροποποίθςθσ
τθσ ενιαίασ αίτθςθσ μετά τθν Τρίτθ 30 Λουνίου και μζχρι τθν Ραραςκευι 10 Λουνίου, ςυνεπάγεται
μείωςθ κατά 1% ανά εργάςιμθ θμζρα των ποςϊν που ςχετίηονται με τθν πραγματικι χριςθ των
ςυγκεκριμζνων αγροτεμαχίων. Τροποποιιςεισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ μετά τθν θμερομθνία αυτι
κεωροφνται απαράδεκτεσ.
Οι γεωργοί που, για οποιοδιποτε λόγο, επικυμοφν να τροποποιιςουν ςτοιχεία των αιτιςεϊν τουσ
κατά τα παραπάνω, υποβάλλουν ςχετικό αίτθμα ςτο αρμόδιο Κζντρο Υποδοχισ Διλωςθσ ςτο οποίο
είχαν απευκυνκεί, ςυνοδευόμενο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ςε θλεκτρονικι
μορφι. Οι πιςτοποιθμζνοι φορείσ υλοποιοφν το αίτθμα και κατά το μζροσ που πλθροφνται οι
προχποκζςεισ, πραγματοποιοφν τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ ςτθν αίτθςθ. Γεωργοί που είχαν
υποβάλει τθν αίτθςθ με απευκείασ χριςθ τθσ εφαρμογισ τροποποιοφν απευκείασ τθν αίτθςι τουσ.
4.

Οι τροποποιιςεισ κατόπιν των προκαταρκτικϊν ελζγχων τθσ παραγράφου 3.3 που επζρχονται

ςφμφωνα με το ςθμείο 2 κοινοποιοφνται από τουσ/τισ δικαιοφχουσ ςτθν αρμόδια αρχι το αργότερο 9
θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κοινοποίθςθ ςτο δικαιοφχο των
αποτελεςμάτων των προκαταρκτικϊν ελζγχων (13 Λουλίου 2020) , δθλ ζωσ Σετάρτθ 22 Λουλίου 2020.
5.

Εάν οι αρμόδιοι φορείσ ζχουν ιδθ ενθμερϊςει τον/τθν δικαιοφχο για περιπτϊςεισ μθ

ςυμμόρφωςθσ ςτθν ενιαία αίτθςθ ι ςτθν αίτθςθ πλθρωμισ ι εάν ζχει ειδοποιιςει τον/τθν δικαιοφχο
για τθν πρόκεςι τθσ να διενεργιςει επιτόπιο ζλεγχο ι εάν ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ αποκαλφψει τυχόν
περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ, δεν επιτρζπονται τροποποιιςεισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 1 και 2 για
τα αγροτεμάχια που αφοροφν οι περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ.

Σελίδα 21 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

3.5 ΔΛΟΡΚΩΕΛ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΦΑΛΜΑΣΩΝ
1. Οι αιτιςεισ ενίςχυςθσ, οι αιτιςεισ ςτιριξθσ ι αιτιςεισ πλθρωμισ και τυχόν δικαιολογθτικά
ζγγραφα που παρζχει ο/θ δικαιοφχοσ μποροφν να διορκϊνονται και να προςαρμόηονται ανά πάςα
ςτιγμι μετά τθν υποβολι τουσ ςε περιπτϊςεισ προφανϊν ςφαλμάτων τα οποία αναγνωρίηει θ
αρμόδια αρχι βάςει ςυνολικισ αξιολόγθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο/θ δικαιοφχοσ ενιργθςε καλι τθν πίςτει.
Θ αρμόδια αρχι δφναται να αναγνωρίηει προφανι ςφάλματα μόνον εφόςον μποροφν να
διαπιςτωκοφν απευκείασ ςτο πλαίςιο τυπικοφ ελζγχου των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτα
δικαιολογθτικά ζγγραφα.
Θ διόρκωςθ τζτοιων ςφαλμάτων είναι δυνατι για ακοφςια λάκθ που δεν υποκρφπτουν δόλο. Ο
ελεγκτισ πρζπει να είναι πεπειςμζνοσ ότι ο/θ γεωργόσ ζχει ενεργιςει καλι τθ πίςτει. Ρρζπει να
αποκλείεται κάκε περίπτωςθ απάτθσ και αυτόσ που οφείλει πρϊτοσ να αποδείξει ότι πρόκειται για
προφανζσ λάκοσ είναι ο ίδιοσ ο/θ γεωργόσ. Αν ο/θ γεωργόσ διαπράξει το ίδιο ι παρόμοιο λάκοσ
περιςςότερεσ από μία φορζσ, οι πικανότθτεσ να πρόκειται για προφανζσ λάκοσ είναι πολφ πιο
περιοριςμζνεσ.
Οι γεωργοί που, για οποιοδιποτε λόγο, επικυμοφν να μεταβάλουν ςτοιχεία των αιτιςεϊν τουσ, ςτο
πλαίςιο διόρκωςθσ προφανϊν ςφαλμάτων, υποβάλλουν ςχετικό θλεκτρονικό αίτθμα μζςω των
Κζντρων Υποβολισ

Διλωςθσ, που απευκφνεται ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και

Μονάδεσ του ΟΡΕΚΕΡΕ, ςυνοδευόμενο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ.
Οι Ρ.Δ. προβαίνουν ςε ζλεγχο του αιτιματοσ και ςφμφωνα με τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά
προχωροφν ςε ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ/των μεταβολισ/ϊν τθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν δεν μπορεί να οδθγιςει ςε αςφαλζσ
αποτζλεςμα, οι ελεγκτζσ μποροφν να προβοφν ςε επιτόπιο ζλεγχο. Σε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ
ανάγκθσ διόρκωςθσ (υπό τθν ζννοια του προφανοφσ λάκουσ), δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγι
και ενθμερϊνεται με κάκε πρόςφορο μζςο ο/θ παραγωγόσ.
Λεπτομζρειεσ για τισ διορκϊςεισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ λόγω προφανϊν ςφαλμάτων, περιγράφονται
αναλυτικά ςε κατ’ ζτοσ εκδιδόμενεσ οδθγίεσ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3.6 ΑΝΑΚΛΘΘ ΣΘ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ
Επιτρζπεται θ διαγραφι μιασ αίτθςθσ ςτο ςφνολό τθσ ι εν μζρει ανάκλθςθ αιτιματοσ
1.

Κατόπιν αιτιματοσ του/τθσ γεωργοφ επιτρζπεται θ διαγραφι μιασ ενιαίασ αίτθςθσ
ενίςχυςθσ ςτο ςφνολό τθσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ απαιτείται από τον/τθν γεωργό Υπεφκυνθ
Διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι είτε ςτθν Ρεριφερειακι
Δ/νςθ, Ρεριφερειακι ι Νομαρχιακι Μονάδα ΟΡΕΚΕΡΕ τθσ περιοχισ του είτε απευκείασ
ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία, είτε μζςω του αρμόδιου Κζντρου Υποδοχισ Δθλϊςεων ςτο οποίο
είχε απευκυνκεί, ςτθν οποία αιτείται τθ διαγραφι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ .

2.

Επιτρζπεται θ εν όλω ανάκλθςθ αιτιματοσ Άμεςων Ενιςχφςεων.

3.

Επιτρζπεται θ εν μζρει ανάκλθςθ αιτιματοσ Άμεςων Ενιςχφςεων, Συνδεδεμζνων
Κακεςτϊτων ςτθν αίτθςθ και ςε μεμονωμζνο αγροτεμάχιο.
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4.

Επιτρζπεται θ ανάκλθςθ Αιτιματοσ Συμμετοχισ ςε μζτρα/δράςεισ του ΡΑΑ 2014-2020 ςτθν
αίτθςθ και ςε μεμονωμζνο αγροτεμάχιο.

5.

Οι ανακλιςεισ κατά τα παραπάνω, επαναφζρουν τον αιτοφντα ςτθ κζςθ που βριςκόταν
πριν υποβάλει τθν εν λόγω αίτθςθ ενίςχυςθσ ι τμιμα τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ.

6.

Στθν περίπτωςθ αιτιματοσ διαγραφισ μιασ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ για τθν οποία ζχει
ιδθ καταβλθκεί το ποςό τθσ ενίςχυςθσ τότε ο/θ γεωργόσ που επικυμεί τθ διαγραφι τθσ
αίτθςθσ επιςτρζφει το αντίςτοιχο ποςό ςτο λογαριαςμό 6445030050014 (ΛΒΑΝ
GR3001710170006445030050014) υπζρ ΕΛΕΓΕΡ που τθρεί ο ΟΡΕΚΕΡΕ ςτθν Τράπεηα
Ρειραιϊσ αναφζροντασ ςτο κατακετιριο το όνομα, το ΑΦΜ του/τθσ και τθν ζνδειξθ του
κακεςτϊτοσ άμεςθσ ενίςχυςθσ που αφορά θ κατάκεςθ. Το αποδεικτικό κατάκεςθσ
υποβάλλεται μαηί με το αίτθμα διαγραφισ είτε ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ, Ρεριφερειακι ι
Νομαρχιακι Μονάδα ΟΡΕΚΕΡΕ τθσ περιοχισ του, είτε απευκείασ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία,
είτε μζςω του αρμόδιου Κζντρου Υποδοχισ Δθλϊςεων ςτο οποίο είχε απευκυνκεί.

7.

Στθν περίπτωςθ αιτιματοσ διαγραφισ αιτιματοσ πλθρωμισ - ςυμμετοχισ ςε μζτρο
αγροτικισ ανάπτυξθσ και απζνταξθσ από αυτό, για το οποίο ζχει ιδθ καταβλθκεί το ποςό
τθσ ενίςχυςθσ, τότε ο/θ γεωργόσ που επικυμεί τθν ανάκλθςθ του εν λόγω αιτιματοσ
επιςτρζφει

το

αντίςτοιχο

ποςό

ςτο

λογαριαςμό

6445030050014

(ΛΒΑΝ

GR3001710170006445030050014) υπζρ ΕΛΕΓΕΡ που τθρεί ο ΟΡΕΚΕΡΕ ςτθν Τράπεηα
Ρειραιϊσ αναφζροντασ ςτο κατακετιριο το όνομα, το ΑΦΜ του και τθν ζνδειξθ του
Μζτρου-Δράςθσ που αφορά θ κατάκεςθ. Κατόπιν αποςτζλλει αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθν
αρμόδια Ρεριφερειακι Δ/νςθ και Μονάδα του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. Το αίτθμα διαγραφισ
ςυνοδευόμενο από το αποδεικτικό κατάκεςθσ και ΥΔ απζνταξθσ από το Μζτρο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Κ.Υ. προσ ολοκλιρωςθ τθσ αιτοφμενθσ
διαγραφισ και τθσ τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι
ενταγμζνοι παραγωγοί του ΡΑΑ 2014-2020 των Μζτρων 10 (Δράςεισ 10.1.02,
10.1.04,10.1.07, 10.1.08,10.1.09) και 11 (Δράςεισ 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2.) οι οποίοι/εσ προβαίνουν ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ επιςτροφισ του οφειλομζνου βάςει κεςμικοφ
πλαιςίου ποςοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ λιξθσ ζτουσ-οριςτικοποίθςθσ
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν και τθσ ςχετικισ ενθμζρωςθσ τουσ.
8.

Σε περίπτωςθ που ζχει εγκρικεί από τθν ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Δ/νςθ και Μονάδα του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. αίτθμα ανάκλθςθσ αιτιματοσ (εν όλω ι εν μζρει) άμεςων ενιςχφςεων ι
αίτθμα εν μζρει ανάκλθςθσ αιτιματοσ πλθρωμισ μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ αλλά ζχει
ιδθ καταβλθκεί το ποςό τθσ ενίςχυςθσ που ανακαλείται, απαιτείται από τον/τθν γεωργό να
προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι
ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ, Ρεριφερειακι ι Νομαρχιακι Μονάδα ΟΡΕΚΕΡΕ τθσ περιοχισ του
ι απευκείασ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία ςτθν οποία αιτείται τθ διαγραφι του αιτιματοσ
ενίςχυςθσ, αποδζχεται τθν άμεςθ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν
ενίςχυςθσ που κα προκφψουν από τθν εν λόγω ανάκλθςθ και γνωρίηει ότι ςε περίπτωςθ
που δεν κατακζςει το αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν ποςό ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κα προχωριςει τθν
διαδικαςία ανάκτθςθσ κατά περίπτωςθ βάςει του Ν.2520/1997, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.

9. Εάν ο/θ γεωργόσ ζχει ιδθ ενθμερωκεί για υφιςτάμενεσ παρατυπίεσ ςτθν αίτθςθ ενίςχυςθσ, ι ζχει
ειδοποιθκεί για επικείμενθ διενζργεια επιτόπιου ελζγχου και ο εν λόγω επιτόπιοσ ζλεγχοσ
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αποκαλφψει παρατυπίεσ, δεν επιτρζπονται ανακλιςεισ για τα τμιματα τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ που
αφοροφν.

3.7 ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ ΕΝΛΧΤΘ
1. Θ Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ 2020 (ΕΑΕ 2020) υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ
από τον ίδιο το δικαιοφχο ι από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του:


Είτε με απευκείασ χριςθ τθσ εφαρμογισ κατόπιν εγγραφισ ςτο online ςφςτθμα ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/



Είτε μζςω ενόσ Κζντρου Υποδοχισ Δθλϊςεων (ΚΥΔ) το οποίο δραςτθριοποιείται ςτθν
περιοχι που βρίςκεται θ ζδρα τθσ εκμετάλλευςισ του - ι αν υποβάλλει αίτθςθ ενιαίασ
ενίςχυςθσ για πρϊτθ φορά, ςε οποιαδιποτε Κ.Υ.Δ τθσ επιλογισ του, αφοφ εκδϊςει το
μοναδικό
«κωδικό
υποβολισ»
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει ςτθν Ρφλθ
επιλογισ του.

2. Κατά τθν υποβολι του εντφπου τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, ο γεωργόσ που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2019,
διορκϊνει το προςυμπλθρωμζνο ζντυπο ςε περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων τθσ ΕΑΕ 2020 ςε
ςχζςθ με το ζτοσ 2019.
3. Ο γεωργόσ που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2019, ςυμπλθρϊνει από τθν αρχι το ςφνολο τθσ αίτθςθσ.
Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ:
α) Οι γεωργοί που επικυμοφν να υποβάλλουν μόνοι/-εσ τουσ τθν Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ 2020
μεταβαίνουν

ςτθν

ιςτοςελίδα

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

όπου

ςυμπλθρϊνοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία εγγράφονται ςτο ςφςτθμα και ακολουκοφν τισ οδθγίεσ για τθ
διαδικαςία ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ με τθ χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν τθσ εφαρμογισ
TAXISnet. Γεωργοί που είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα από προθγοφμενα ζτθ (2014-2019) ι
ζχουν υποβάλλει αίτθςθ ςτα γεωργοπεριβαλλοντικά μζτρα (Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ, Κομφοφηιο,
Νιτρορφπανςθ, Διατιρθςθ ελαιϊνα Άμφιςςασ, κλπ) για τθν είςοδό τουσ μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν τα τελευταία επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ (όνομα χριςτθ, κωδικό).
Δεν απαιτείται εκ νζου εγγραφι ςτο ςφςτθμα ι πιςτοποίθςθ μζςω taxisnet. Στθν περίπτωςθ που ο
γεωργόσ ζχει απολζςει το όνομα χριςτθ ι τον κωδικό του ι επικυμεί να αλλάξει κάποιο από τα
ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που περιγράφονται ςτθν ανωτζρω
ιςτοςελίδα («Αίτθμα μεταβολισ email» ι «Αλλαγι κωδικοφ» αντίςτοιχα).
β) Οι γεωργοί που επικυμοφν να υποβάλλουν αίτθςθ μζςω των Κζντρων Υποβολισ Δθλϊςεων,
παράγουν οι ίδιοι/-εσ μοναδικό κωδικό υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ, τον οποίο παραδίδουν ςτο Κ.Υ.Δ
επιλογισ τουσ ςε Ρεριφερειακι Ενότθτα που βρίςκεται θ εκμετάλλευςι τουσ. Οι γεωργοί μποροφν οι
ίδιοι/-εσ να παράγουν τον κωδικό υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ, μεταβαίνοντασ ςτθν ιςτοςελίδα
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και επιλζγοντασ «Κωδικόσ υποβολισ». Για τθν
παραγωγι του εν λόγω κωδικοφ απαιτείται πιςτοποίθςθ μζςω TAXISnet. Είναι αποκλειςτικά και
μόνο επιλογι και ευκφνθ του/τθσ γεωργοφ εάν κα προβεί ςτθν παραγωγι του κωδικοφ υποβολισ
ενιαίασ αίτθςθσ μόνοσ/-θσ του/τθσ ι αν κα ηθτιςει τθν βοικεια τρίτου προςϊπου (π.χ. ςυγγενι,
λογιςτι/-ςτριασ, κλπ). Ο κωδικόσ υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ παράγεται από το ςφςτθμα του
ΟΡΕΚΕΡΕ και δεν ζχει καμία ςχζςθ με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ TAXISnet. Ωσ εκ τοφτου ο/θ
γεωργόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ/-θ και δεν πρζπει να παραδϊςει τα ςτοιχεία TAXISnet ι κάποιο
άλλο φορολογικό ζγγραφο ςτο Κζντρο Υποβολισ Δθλϊςεων αλλά μόνο τον κωδικό υποβολισ ενιαίασ
αίτθςθσ που παράγεται από το ςφςτθμα του ΟΡΕΚΕΡΕ μετά τθν επιτυχι πιςτοποίθςι του/τθσ.
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Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ υποβολισ από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, θ εξουςιοδότθςθ
υπογράφεται ενϊπιον δθμοςίου οργάνου για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Θ βεβαίωςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ γίνεται δεκτι μόνο από αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ και ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικθτικι αρχι για τθ βεβαίωςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ είναι το Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ. Δεκτι ςτθν αλλοδαπι γίνεται και θ
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από ςυμβολαιογράφο(Notary public), με τθν προχπόκεςθ να
ςυνοδεφεται με επίκεςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille) και επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ.
Δεν γίνεται δεκτι απλι εξουςιοδότθςθ αντί του γνθςίου τθσ υπογραφισ, παρά μόνο ςχετικό
πλθρεξοφςιο.
Ο ΟΡΕΚΕΡΕ ςυνεργάηεται με διάφορουσ φορείσ του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα (Παράρτθμα 10).
Στο πλαίςιο απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11 του κανονιςμοφ 809/2014
μπορεί να επιτρζψει ι να απαιτιςει να διαβιβάηονται θλεκτρονικά οι πάςθσ φφςεωσ ανακοινϊςεισ
που απαιτοφνται βάςει του παρόντοσ κανονιςμοφ από τον/τθν δικαιοφχο προσ τισ αρχζσ και
αντιςτρόφωσ. Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ επεξεργαςίεσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ που δεν αφοροφν τθν
καταβολι των ενιςχφςεων ο/θ γεωργόσ παρζχει ι όχι τθ ςυγκατάκεςι του ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ
προκειμζνου να διακζςει τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνει ςε άλλουσ φορείσ, ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (General Data
Protection Regulation-GDPR).
Πςοι/-εσ γεωργοί επικυμοφν να απενταχκοφν από το κακεςτϊσ των μικροκαλλιεργθτϊν, δθλϊνουν
τθν ςχετικι πρόκεςθ τουσ για απζνταξθ από το εν λόγω κακεςτϊσ, ςτθν ΕΑΕ 2020.
Θ ορκι γεωχωρικι καταχϊρθςθ και υποβολι τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι, θ
πλθρότθτα του θλεκτρονικοφ φακζλου και θ εμπρόκεςμθ οριςτικοποίθςθ τθσ, είναι αποκλειςτικι
ευκφνθ του/τθσ αιτοφντα/-ςασ.

3.7.1

ΠΡΟΤΜΠΛΘΡΩΜΕΝΘ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ ΕΝΛΧΤΘ – ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΨΘΦΛΟΠΟΛΘΘ

1. Ρροσ διευκόλυνςθ των γεωργϊν και των κζντρων υποδοχισ και υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ
ενίςχυςθσ ζτουσ 2020, χορθγοφνται προςυμπλθρωμζνα τα πεδία με τα ςτοιχεία των δθλϊςεων ΟΣ
2019 και τα αποτελζςματα των επιτόπιων ελζγχων. Κατά τθν ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ ενιαίασ
αίτθςθσ, ο/θ γεωργόσ διορκϊνει τα προςυμπλθρωμζνα πεδία ςε περίπτωςθ μεταβολισ των
ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2019. Επιςθμαίνεται ότι θ προςυμπλιρωςθ του ηωικοφ
κεφαλαίου πραγματοποιείται από τα ςτοιχεία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Κτθνιατρικισ (ΟΡΣΚ) και επικαιροποιείται

με τθν λιψθ δεδομζνων ςε όλθ τθν υποβολισ των

αιτιςεων.
Επίςθσ, διατίκεται το ανανεωμζνο χαρτογραφικό υπόβακρο για τθν εφαρμογι ψθφιοποίθςθσ των
αγροτεμαχίων, το οποίο περιλαμβάνει:


Ορκοφωτοχάρτεσ



Ρολφγωνα των Αγροτεμαχίων Αναφοράσ (ενότθτεσ), τα οποία ακολουκοφν κυρίωσ φυςικά όρια ι
άλλου τφπου μόνιμα όρια. Τα Αγροτεμάχια Αναφοράσ, που ςχεδιάςτθκαν με βάςθ τουσ
ορκοφωτοχάρτεσ, περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ γθσ, τθν επιλεξιμότθτα
των εκτάςεων και τα αντίςτοιχα επιλζξιμα εμβαδά και τθν περιφερειοποίθςθ βάςει αγρονομικϊν
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κριτθρίων για τθν ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων. Επιςθμαίνεται ότι ο/θ γεωργόσ κατά τθν διλωςι
του πρζπει να αφαιρεί με ψθφιοποίθςθ τυχόν μθ επιλζξιμα τμιματα οποιαςδιποτε ζκταςθσ
(εμβαδόν).


Λοιποί χάρτεσ υποβοικθςθσ του/τθσ παραγωγοφ



Χαρτογραφικά ςτοιχεία ελζγχου



χωρικόσ προςδιοριςμόσ των ορεινϊν περιοχϊν – περιοχϊν με φυςικοφσ περιοριςμοφσ και
περιοχϊν με ειδικά μειονεκτιματα ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 85/148/ΕΟΚ, όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει με τθν Οδθγία 93/86/ΕΟΚ/L184

Θ προςυμπλιρωςθ των πεδίων τθσ αίτθςθσ γίνεται αποκλειςτικά για τθν υποβοικθςθ τθσ
ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και δεν αποτελεί τθν τελικι μορφι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ. Είτε
ο/θ γεωργόσ υποβάλλει τθν αίτθςθ μζςω του online ςυςτιματοσ είτε μζςω Κζντρου Υποβολισ
Δθλϊςεων κα πρζπει να ελζγξει τισ τιμζσ όλων των πεδίων προκειμζνου να καταχωριςει τυχόν
μεταβολζσ ι αλλαγζσ. Θ οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ ςυνεπάγεται ότι ο/θ γεωργόσ ζχει λάβει γνϊςθ
όλων των πεδίων τθσ αίτθςθσ, χαρτογραφικϊν και περιγραφικϊν πλθροφοριϊν, κακϊσ και τυχόν
ανακοινϊςεων, οδθγιϊν ι εγκυκλίων που ζχει δθμοςιεφςει ο οργανιςμόσ ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα ςτο
δικτυακό του τόπο.
2. Θ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι δίνεται μζςω του Ρλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν ειςαγωγι και
τθ διαχείριςθ των αλφαρικμθτικϊν ςτοιχείων τθσ ενιαίασ αίτθςθσ κακϊσ και τθ δθμιουργία και
διαχείριςθ του Συςτιματοσ Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων, ςτθ βάςθ του Ελλθνικοφ Γεωδαιτικοφ
Συςτιματοσ Αναφοράσ ΕΓΣΑ’ 87, το οποίο
ςυνδζονται με τθν ενιαία αίτθςθ και

περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομζνα που

είναι απαραίτθτα για τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ των

αγροτεμαχίων ι των ςταυλικϊν εγκαταςτάςεων και για τθ διεξαγωγι όλων των απαραίτθτων
ελζγχων, όπωσ ορίηεται ςτθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία.
Τα Κζντρα Υποδοχισ Διλωςθσ και κατ’ επζκταςθ, ο/θ παραγωγόσ ζχει ςτθ διάκεςι του όλεσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για να εξαςφαλίηεται θ ορκι
ψθφιοποίθςθ των αγροτεμαχίων ωσ προσ τθ κζςθ, τθν ζκταςθ και τθν επιλεξιμότθτα. Ο/θ
παραγωγόσ, μζςω των ψθφιακϊν ελζγχων ςε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιεί το ςφςτθμα,
ενθμερϊνεται άμεςα για οποιοδιποτε πρόβλθμα παρουςιάηεται κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ
και τον ςχεδιαςμό των αγροτεμαχίων του, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ λακϊν μετά τθ
λιξθ των αιτιςεων.
Θ ψθφιακι απεικόνιςθ των αγροτεμαχίων κακϊσ και τα περιγραφικά δεδομζνα γίνονται με
υπόδειξθ, κατά διλωςθ και ευκφνθ του/τθσ παραγωγοφ ςτα Κζντρα Τποδοχισ Δθλϊςεων Ενιαίασ
Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ του 2020 ι μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ.
3. Κατά τθν υποβολι των αιτιςεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψθφιοποίθςθ των αγροτεμαχίων
του/τθσ γεωργοφ, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ διαβιβάηονται μαηί με τα αλφαρικμθτικά ςτοιχεία ςτθν
Κεντρικι Βάςθ Δεδομζνων του ΟΡΕΚΕΡΕ. Τα αγροτεμάχια που δεν ζχουν ψθφιοποιθκεί, δεν
λογίηονται ωσ δθλωμζνα.
Θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ περιγράφεται με ςχετικζσ οδθγίεσ – εγχειρίδια τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν
Ελζγχων του ΟΡΕΚΕΡΕ. Τα βοθκθτικά εγχειρίδια, είναι αναρτθμζνα ςτο αντίςτοιχο μενοφ ςτο
πλθροφορικό Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων.
Σελίδα 26 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

Κατά

τθν

ειςαγωγι

των

ςτοιχείων

του

ψθφιοποιθμζνου

αγροτεμαχίου

ςτθν

αίτθςθ,

πραγματοποιείται ζλεγχοσ ςε ςχζςθ με το εμβαδόν που αναφζρεται ςτθ διλωςθ του/τθσ
παραγωγοφ. Σε περίπτωςθ που θ διαφορά μεταξφ του εμβαδοφ ψθφιοποίθςθσ και του εμβαδοφ
διλωςθσ υπερβαίνει τθν ανοχι μζτρθςθσ του αγροτεμαχίου εμφανίηεται ςχετικό μινυμα λάκουσ. Το
πρόγραμμα επιτρζπει τθν αποκικευςθ του αγροτεμαχίου με κωδικό λάκουσ «57101».
Κατά τθν ψθφιοποίθςθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ τθσ ψθφιοποιθμζνθσ ζκταςθσ και
εάν το αγροτεμάχιο ι τμιμα αυτοφ εμπίπτει ςε μθ επιλζξιμο τμιμα (υποενότθτα) του Αγροτεμαχίου
Αναφοράσ

(ενότθτα) εμφανίηεται ςχετικό μινυμα λάκουσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, εάν ο/θ

παραγωγόσ επιμζνει για τθν επιλεξιμότθτα τθσ ζκταςθσ και αιτείται ενίςχυςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
ζκταςθ, το πρόγραμμα επιτρζπει τθν ψθφιοποίθςθ και αποκθκεφει το αγροτεμάχιο με τον κωδικό
λάκουσ «54101».
Επίςθσ κατά τθν ψθφιοποίθςθ υπάρχουν δεςμεφςεισ με κωδικοφσ 543xx και 544xx που αφοροφν τθν
επιλεξιμότθτα τθσ χριςθσ τθσ ζκταςθσ. Κατά τθν ψθφιοποίθςθ και τθ διλωςθ εμφανίηονται ςχετικά
μθνφματα λάκουσ. Εάν ο/θ παραγωγόσ επιμζνει για τθν επιλεξιμότθτα τθσ ζκταςθσ και αιτείται
ενίςχυςθσ, το πρόγραμμα επιτρζπει τθν ψθφιοποίθςθ και αποκθκεφει το αγροτεμάχιο με τον κωδικό
λάκουσ «543xx» ι «544xx».
4. Θ αίτθςθ, μετά τθν οριςτικοποίθςι τθσ λαμβάνει αρικμό πρωτοκόλλου από τον ΟΡΕΚΕΡΕ
εκτυπϊνεται ςε 1 αντίτυπο παραλαμβάνεται τθρείται και φυλάςςεται μαηί με όλα τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά από το γεωργό, ενϊ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ και ςτθν πφλθ ειςαγωγισ ΕΑΕ 2020 τθρείται ο
φάκελοσ ςε θλεκτρονικι μορφι. Ο/θ παραγωγόσ υποχρεοφται ςε οποιοδιποτε ζλεγχο να
προςκομίηει τα πρωτότυπα παραςτατικά.
Επιςθμαίνεται ότι τα δθλωκζντα και ιςχφοντα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ είναι αυτά που ζχουν
οριςτικοποιθκεί και καταχωρθκεί κάκε φορά ςτθν Κεντρικι Βάςθ Δεδομζνων του ΟΡΕΚΕΡΕ.
Ο/θ γεωργόσ που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2019, ςυμπλθρϊνει από τθν αρχι το ςφνολο τθσ αίτθςθσ.

3.7.2 ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ ΕΝΛΧΤΘ
Για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020, ςτο πλαίςιο τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν που ορίηονται για τθν
υποβολι των αιτιςεων ενίςχυςθσ, (άρκρο 11 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 809/2014), γίνεται
κατθγοριοποίθςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςε:
Α. Δικαιολογθτικά τα οποία πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφουν «τον θλεκτρονικό φάκελο»
του/τθσ παραγωγοφ και να είναι ςε θλεκτρονικι μορφι (από ςαρωτι/scanner), υποχρεωτικά πριν
τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ.
Β. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία τθσ αίτθςθσ, υποχρεωτικά,
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία εκπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ
(10.07.2020)
Γ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά, πριν τθν πλθρωμι τθσ προκαταβολισ τθσ
βαςικισ ενίςχυςθσ (ζωσ 01.10.2020)
Δ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται προαιρετικά
Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςυμπλθρϊνουν τον θλεκτρονικό φάκελο του αιτοφντα.
Τα εν λόγω ζγγραφα χρθςιμοποιοφνται ςε περίπτωςθ ελζγχου του/τθσ γεωργοφ ςε ςυνζχεια
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καταγγελίασ κτλ. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διενζργεια των μθχανογραφικϊν
διαςταυρωτικϊν ελζγχων είναι αυτά που ζχουν καταχωρθκεί ςτα πεδία τθσ αίτθςθσ
Αναλυτικά:

Α. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι υποχρεωτικά πριν τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ:
α) Γενικά δικαιολογθτικά


Αντίγραφο και των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι των κρίςιμων ςελίδων του
διαβατθρίου, απαιτείται μόνο για γεωργοφσ που αιτοφνται τθν ενίςχυςθ του κακεςτϊτοσ
γεωργϊν νεαρισ θλικίασ ι λιψθ δικαιωμάτων από το Εκνικό Απόκεμα ι πλθρωμι του
μζτρου 13 – ενιςχφςεισ ςε περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από φυςικά ι άλλα ειδικά
μειονεκτιματα (εξιςωτικι αποηθμίωςθ)

β) Παραςτατικά χριςθσ αγροτεμαχίων
i.

Αντίγραφα των ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν μίςκωςθσ αγροτεμαχίων, με προαιρετικι
αναγραφι του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ
του ιδιοκτιτθ

ii.

Ραραςτατικά που δικαιολογοφν τθν χριςθ τθσ ζκταςθσ βοςκότοπων

Ζλεγχοσ των παραςτατικϊν χριςθσ πραγματοποιείται μόνο ςε περιπτϊςεισ που αμφιςβθτείται θ
χριςθ ι θ ζκταςθ ι θ κζςθ ενόσ αγροτεμαχίου, όπωσ ζχει δθλωκεί ςτθν ΕΑΕ2020, είτε κατόπιν
καταγγελίασ είτε κατόπιν απόφαςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά α) και β) υποβάλλονται μόνο ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των ςτοιχείων
τουσ ι ςε περίπτωςθ πρϊτθσ υποβολισ.
γ) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κάκε ζτοσ
γ1) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κάκε ζτοσ για χοριγθςθ άμεςων ενιςχφςεων
i.

Τιμολόγιο αγοράσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςκλθροφ ςίτου ι απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ
ςυνοδεία Βεβαίωςθσ του φορζα πϊλθςθσ ςπόρου ανά ποικιλία και καλλιζργεια (ςυνθμμζνο
Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα 1) για τουσ/τισ γεωργοφσ που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται
ςε Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)

ii.

Άδεια

καλλιζργειασ

βιομθχανικισ

κάνναβθσ

(Τμ.

Αγροτικισ

Ανάπτυξθσ,

Δ/νςεισ

Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν ΥΡΑΑΤ)
iii.

Αντίγραφο ςφμβαςθσ για τθν καλλιζργεια ςπόρων ςποράσ

γ2) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από κτθνοτρόφουσ


Εξουςιοδότθςθ πλθρωμισ οφειλισ μιςκϊματοσ δθμόςιου βοςκότοπου



Αντίγραφο νζου τφπου Μθτρϊου κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων

γ3) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από Νομικά Πρόςωπα και Λερζσ Μονζσ όταν δθλϊνεται
κφριοσ διαχειριςτισ νεοειςερχόμενοσ/γεωργόσ νεαρισ θλικίασ:
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i.

Υπεφκυνθ διλωςθ νεοειςερχόμενου - κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου,
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι (ςυνθμμζνο Υπόδειγμα
ςτο Παράρτθμα 2) ι

ii.

Υπεφκυνθ διλωςθ γεωργοφ νεαρισ θλικίασ - κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ
προςϊπου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι (ςυνθμμζνο
Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα 3)

γ4) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από Νομικά Πρόςωπα και Λερζσ Μονζσ όταν δθλϊνεται
διαχείριςθ από εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων
i.

υμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι

ii.

Τπεφκυνθ διλωςθ μθ παραχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων ΝΠ ςε τρίτο πρόςωπο κεωρθμζνθ για
το γνιςιο τθσ υπογραφισ (ςυνθμμζνο Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα 4)

δ) Δικαιολογθτικό που υποβάλλεται ςε περίπτωςθ αιτιματοσ εκοφςιασ επιςτροφισ Δικαιωμάτων
Βαςικισ Ενίςχυςθσ ςτο Εκνικό απόκεμα:
Υπεφκυνθ διλωςθ γεωργοφ εκοφςιασ επιςτροφισ ΔΒΕ ςτο εκνικό απόκεμα, κεωρθμζνθ για το γνιςιο
τθσ υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι (ςυνθμμζνο Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα 5)
ε) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κάκε ζτοσ για άλλθ χριςθ
 Εξουςιοδότθςθ πλθρωμισ ειςφοράσ υπζρ ΕΛΓΑ, όταν δθλϊνεται πλθρωμι ειςφοράσ υπζρ
ΕΛΓΑ μζςω εξουςιοδότθςθσ
ςτ) Δικαιολογθτικά άρδευςθσ μόνο για όςουσ αιτοφνται το μζτρο 10.1.4-μείωςθ ρφπανςθσ νεροφ
o

Βεβαίωςθ ΟΕΒ για άρδευςθ αγροτεμαχίων

o

Βεβαίωςθ Διμου για άρδευςθ αγροτεμαχίων

o

Βεβαίωςθ Ρεριφζρειασ για άρδευςθ αγροτεμαχίων

o

Άδεια χριςθσ νεροφ ι αίτθςθσ προσ αρμόδια υπθρεςία για ιδιωτικι
υδρολθψία

Θ υποβολι δικαιολογθτικϊν άρδευςθσ, είναι υποχρεωτικι για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των
δεςμεφςεων και των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ για τθν πλθρωμι του μζτρου Μ10.1.04.: Μείωςθ τθσ
ρφπανςθσ του νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα, τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Στθν περίπτωςθ
προςυμπλθρωμζνων αιτιςεων ΕΑΕ 2020 για τουσ ενταγμζνουσ παραγωγοφσ ςτθ Δράςθ Μ10.1.04, τα
δικαιολογθτικά άρδευςθσ αγροτεμαχίων μεταφζρονται όπωσ είχαν υποβλθκεί ςτθν ΕΑΕ 2019.
Υποβάλλονται νεότερα παραςτατικά ςτθν περίπτωςθ μθ υποβολισ το 2019 ι τροποποίθςθσ ςε ςχζςθ
με τα ιςχφοντα το 2019.
θμειϊνεται ότι ςε αγροτεμάχιο που δθλϊνεται αρδευόμενο ςυνιςτάται θ ςυμπλιρωςθ του φορζα
άρδευςθσ, γιατί το επόμενο ζτοσ (ΕΑΕ2021) κα είναι υποχρεωτικό

η) Δικαιολογθτικά για όςουσ/όςεσ αιτοφνται το Μζτρο 13- ενιςχφςεισ ςε περιοχζσ που
χαρακτθρίηονται από φυςικά ι άλλα ειδικά μειονεκτιματα (εξιςωτικι αποηθμίωςθ)και είναι άνω των
67 ετϊν, για τθν περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου αςφάλιςθσ:
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ζγγραφο - βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα του/τθσ δικαιοφχου που πιςτοποιεί και
επιβεβαιϊνει τθν εν λόγω παράταςθ

Β. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κάκε ζτοσ υποχρεωτικά από τον/τθν γεωργό και μετά τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ
α) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι από τον/τθν γεωργό
i.

Τιμολόγια αγοράσ ι επίςθμεσ ετικζτεσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βιομθχανικισ κάνναβθσ
υποβάλλονται ζωσ 30.06.2020. Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τισ επίςθμεσ καρτζλεσ
πιςτοποιθμζνου ςπόρου πρζπει να γίνει υποχρεωτικά και προςκόμιςθ των πρωτότυπων
καρτελϊν ςτα περιφερειακά γραφεία του ΟΡΕΚΕΡΕ (ςφμφωνα με το ςθμείο Β. β)


Κατά παρζκκλιςθ, για τθν κάνναβθ που καλλιεργείται ωσ επίςπορθ καλλιζργεια,
δθλαδι θ ςπορά τθσ πραγματοποιείται μετά τισ 30/6 κάκε ζτουσ, υποβάλλονται
θ

μζχρι τθν 1 Σεπτεμβρίου”
ii.

Αντίγραφο ςφμβαςθσ για τθν καλλιζργεια ηαχαροτεφτλων μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ εκπρόκεςμθσ ΕΑΕ (10.07.2020)

iii.

Τιμολόγιο αγοράσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βαμβακιοφ ι απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ
ςυνοδεία βεβαίωςθσ του φορζα πϊλθςθσ ςπόρου ανά ποικιλία και καλλιζργεια (ςυνθμμζνο
Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα 1) για τουσ/τισ γεωργοφσ που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται
ςε Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
εκπρόκεςμθσ ΕΑΕ (10.07.2020)

β) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςτα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ:
i.

Επίςθμεσ ετικζτεσ

χριςθσ πιςτοποιθμζνου

ςπόρου

βιομθχανικισ κάνναβθσ,

που

προςκομίηονται ζωσ 30.06.2020, από γεωργοφσ που υποβάλλουν τισ ετικζτεσ ςε
θλεκτρονικι μορφι
 Κατά παρζκκλιςθ, για τθν κάνναβθ που καλλιεργείται ωσ επίςπορθ καλλιζργεια, δθλαδι
θ ςπορά τθσ πραγματοποιείται μετά τισ 30/6 κάκε ζτουσ, υποβάλλονται μζχρι τθν 1

θ

Σεπτεμβρίου”
ii.

Καρτζλεσ χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςκλθροφ ςίτου και βαμβακιοφ οι οποίεσ
υποβάλλονται οπωςδιποτε ζωσ 10.07.2020

δγ) Γενικά δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από Ν.Π και Λερζσ μονζσ μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ εκπρόκεςμθσ ΕΑΕ (10.07.2020)
i.

Λςχφον καταςτατικό Νομικϊν Ρροςϊπων

ii.

ΦΕΚ ςφςταςθσ Νομικϊν Ρροςϊπων

iii.

Φορολογικό ζγγραφο εταίρου/ων ι/και οικονομικοφ διαχειριςτι, που δεςμεφουν το νομικό
πρόςωπο ι τθν Λερά Μονι με τθν υπογραφι τουσ

iv.

Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Λεράσ Μονισ

v.

Ρράξθ εκλογισ θγουμζνου/νθσ, και του θγουμενοςυμβουλίου

vi.

Ρράξθ διοριςμοφ του Ρροζδρου και των μελϊν του Εκκλθςιαςτικοφ Συμβουλίου

vii.

Ρρακτικό Εκκλθςιαςτικοφ Συμβουλίου για τθν ςυγκρότθςι του ςε Σϊμα
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viii.

Ρρακτικό εκλογισ Δ.Σ. Ρολιτιςτικοφ ςυλλόγου, Σωματείου, Λδρφματοσ, Αγροτικοφ
Συνεταιριςμοφ

ix.
x.

Ρρακτικό του Δ.Σ. για ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα Ρολιτιςτικοφ ςυλλόγου
Ρρακτικό ςυγκρότθςθσ ςε ςϊμα Δ.Σ. Ρολιτιςτικοφ ςυλλόγου, Σωματείου, Λδρφματοσ,
Αγροτικοφ Συνεταιριςμοφ

xi.

Άλλο ζγγραφο ςφςταςθσ και δομισ Νομικϊν Ρροςϊπων, Λερϊν Μονϊν, Συλλόγων,
Σωματείων, Λδρυμάτων, Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν, Κοινωνιϊν

Γ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν τθν πλθρωμι τθσ προκαταβολισ τθσ
βαςικισ ενίςχυςθσ (ζωσ 01.10.2020)
α) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι για τον ζλεγχο του ενεργοφ γεωργοφ
ςε Νομικά Πρόςωπα
i.

Ζντυπο Ν φορολογικοφ ζτουσ 2019

ii.
iii.

Ζντυπο Ε3 φορολογικοφ ζτουσ 2019
Λςοηφγιο ζτουσ 2019

iv.

Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ λογιςτι/-ςτριασ τθσ εταιρείασ που κα δθλϊνει το ποςό των
εςόδων που προζρχονται από τθν γεωργικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ, κεωρθμζνθ για
το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι
Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ που κα δθλϊνει τα ςτοιχεία του/τθσ

v.

λογιςτι/-ςτριασ τθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια εκνικι αρχι
β) Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από βιοκαλλιεργθτζσ


Βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων του Καν. 834/2007 (βιολογικι γεωργία)
ςτο πλαίςιο τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των γεωργικϊν
πρακτικϊν που είναι επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον.

Δ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται προαιρετικά:
α) Γενικά δικαιολογθτικά
i.

Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του εκκακ/κοφ ςθμειϊματοσ ι άλλου φορολογικοφ
εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ

ii.

Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου του τραπεηικοφ ιδρφματοσ ι οποιοδιποτε
ζγγραφο του οικείου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ όπου αναγράφεται ο αρικμόσ λογαριαςμοφ
IBAN

iii.

Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου ΟΓΑ

iv.

Δελτίο Εμβολιαςμοφ (Δ.Ε.) ι Δελτίο Ορολογικοφ Ελζγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματοσ
βρουκζλλωςθσ αιγοπροβάτων, ςε ιςχφ.

Στο Παράρτθμα 6 καταγράφονται τα δικαιολογθτικά που κατά περίπτωςθ υποβάλλονται με τθν
ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ ζτουσ 2020
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3.7.3 ΠΑΡΑΣΑΣΛΚΑ ΧΡΘΘ ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΛΩΝ
Οι γεωργοί υποχρεοφνται να δθλϊνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανικουν ςτθν εκμετάλλευςι τουσ,
ανεξάρτθτα αν τα καλλιεργοφν ι όχι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προχποκζςεισ ενεργοποίθςθσ
δικαιωμάτων τουσ. Υποβάλλουν ανάλογα παραςτατικά κατοχισ για τα ιδιόκτθτα και/ ι τα
παραχωρθμζνα αγροτεμάχια τουσ, κατά περίπτωςθ τα οποία επιςυνάπτονται υποχρεωτικά ςε
θλεκτρονικι μορφι, προκειμζνου να είναι ςτθ διάκεςθ τθσ υπθρεςίασ ςε περίπτωςθ περαιτζρω
ελζγχου.
Ζλεγχοσ των παραςτατικϊν χριςθσ πραγματοποιείται ςε περιπτϊςεισ που αμφιςβθτείται θ χριςθ ι
θ ζκταςθ ι θ κζςθ ενόσ αγροτεμαχίου, όπωσ ζχει δθλωκεί ςτθν ΕΑΕ2020, είτε κατόπιν καταγγελίασ
είτε κατόπιν απόφαςθσ τθσ Υπθρεςίασ.

3.7.3.1 ΧΡΘΘ ΜΘ ΛΔΛΟΚΣΘΣΩΝ ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΛΩΝ
Για τα μθ ιδιόκτθτα αγροτεμάχια, τα παραςτατικά χριςθσ δφναται να είναι: ςυμβολαιογραφικά
ζγγραφα, ιδιωτικά ςυμφωνθτικά μίςκωςθσ (ενοικιαςτιρια) ι χρθςιδάνεια παραχϊρθςθσ, τα οποία
πρζπει:


να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτιτθ/-τριασ και του/τθσ ενοικιαςτι/-ςτριασ,



να αναφζρουν αναλυτικά τα ςτοιχεία των αγροτεμαχίων (προαιρετικά το Α.Τ.ΑΚ. του
αγροτεμαχίου όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ του ιδιοκτιτθ, τοποκεςία,
ζκταςθ, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διακζςιμοσ, κ.λπ.) και τθ χρονικι περίοδο τθσ
μίςκωςθσ,



να ζχουν κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ των αντιςυμβαλλόμενων μερϊν *αφορά τα
ιδιωτικά ζγγραφα μίςκωςθσ γεωργικϊν ακινιτων (ςυμφωνθτικά αγρομίςκωςθσ και/ι
χρθςιδάνεια παραχϊρθςθσ), ςτα οποία το ςυμφωνθκζν ετιςιο μίςκωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια
διακόςια ευρϊ (1200 €)/ζτοσ και ζχουν ςυνταχκεί πριν τθν 01/01/2014 ι το ςυμφωνθκζν ετιςιο
μίςκωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόςια εξιντα ευρϊ (960 €)/ζτοσ και ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν
01/01/2014 ].

Για κάκε ζνα μθ ιδιόκτθτο αγροτεμάχιο επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο pdf) το
παραςτατικό που αφορά ςτθ μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου αγροτεμαχίου .
Αν ςτο εν λόγω μιςκωτιριο γίνεται αναφορά περιςςότερων αγροτεμαχίων το ςχετικό αρχείο πρζπει
να ςυνδεκεί με το ςφνολο των αγροτεμαχίων που αφορά.
Σθμειϊνεται ότι όλα τα μιςκωτιρια πρζπει να φζρουν γνιςιο τθσ υπογραφισ των ενδιαφερομζνων
μερϊν. Το γνιςιο τθσ υπογραφισ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με όςα αναγράφονται ςτο κεφάλαιο
10 του Κανονιςμοφ Επικοινωνίασ Δθμόςιων Υπθρεςιϊν (ΚΕΔΥ)-ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α/Γ.Γ.Δ.Δ. Λανουάριοσ 2003.
Ραραςτατικά κατοχισ για μθ ιδιόκτθτα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφθςαν ςε παρελκόντα χρόνο,
ιςχφουν, εφόςον θ διάρκεια νόμιμθσ κατοχισ που αναγράφουν ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία
υπογραφισ τουσ, καλφπτει και τθν τρζχουςα καλλιεργθτικι περίοδο.
Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ γίνεται μόνο από αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ και
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικθτικι αρχι για
τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ είναι το Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ. Επίςθσ ςτθν αλλοδαπι
γίνεται και θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από ςυμβολαιογράφο(Notary public), με τθν
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προχπόκεςθ να ςυνοδεφεται με επίκεςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ (Apostille) και επίςθμθ μετάφραςθ
αυτισ.
Επιςθμαίνεται ότι οι Εποικιςτικζσ Εκτάςεισ – Ακίνθτα που ανικουν ςτο ελλθνικό δθμόςιο και
διαχειρίηονται από το Υ.Ρ.Α.Α&Τ και δεν εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Νόμου
4061/2012, υπάγονται ωσ προσ τθν διαχείριςι τουσ ςτισ διατάξεισ των άρκρων 4, 7 και 10 του ιδίου
Νόμου ωσ ιςχφει. Από τουσ Διμουσ διαχειρίηονται οι εποικιςτικζσ εκτάςεισ για τισ οποίεσ υπάρχουν
αντίςτοιχεσ αποφάςεισ παραχϊρθςθσ. Επιπλζον από τισ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ διαχειρίηονται οι
εκτάςεισ δαςικοφ χαρακτιρα όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 998/1979 ωσ ιςχφει, κακϊσ και οι
εκτάςεισ που εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Νόμου 4061/2012 ωσ ιςχφει. Επί αυτϊν
εκδίδονται για τουσ/τισ γεωργοφσ αποφάςεισ και βεβαιϊςεισ χριςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
δαςικι νομοκεςία.
Στο Παράρτθμα 7 απεικονίηεται ενδεικτικό υπόδειγμα ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ
3.7.3.2

ΧΡΘΘ ΛΔΛΟΚΣΘΣΩΝ ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΛΩΝ

Για τα ιδιόκτθτα αγροτεμάχια δεν απαιτείται προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. Για τα εν λόγω
αγροτεμάχια είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι του ΑΤΑΚ όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν περιουςιακι
κατάςταςθ του ιδιοκτιτθ. Ωςτόςο ζχει προβλεφκεί θ εξαίρεςθ από τθν υποχρεωτικι αναγραφι του
ΑΤΑΚ, ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ αυτό δεν είναι εφικτό.
Εξαιρζςεισ από τθν αναγραφι του ΑΤΑΚ
1) Αγροτεμάχια ςτα οποία δεν ζχει γίνει αποδοχι κλθρονομιάσ: με τθν επιςφναψθ τθσ
λθξιαρχικισ πράξθσ κανάτου του/τθσ ιδιοκτιτθ αγροτεμαχίου
2) Αγροτεμάχια που είναι ακτθμονικά
3) Αγροτεμάχια αναδαςμϊν που δεν ολοκλθρωκικαν
Επιςθμαίνεται ότι όταν εκτάςεισ εξ αδιαιρζτου χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ, οι ςυνιδιοκτιτεσ
δθλϊνουν το ποςοςτό κατοχισ που τουσ αναλογεί.
Στθν Ενιαία Αίτθςθ, ςτο πεδίο *υνιδιόκτθτο/υγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;+, ςυμπλθρϊνεται *ΝΑΛ+
και ςτα μεν πεδία των εκτάςεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειϊν ςυμπλθρϊνεται το 100% αυτϊν, ςτο
δε πεδίο *Ποςοςτό%;+, το αντίςτοιχο ποςοςτό νόμιμθσ κατοχισ για κάκε αιτοφντα. Τονίηεται ότι,
εφόςον ο/θ γεωργόσ, ανεξαρτιτωσ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, ζχει ςτθ νόμιμθ κατοχι του το 100%
του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χριςθ των πεδίων *υνιδιόκτθτο/υγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;+ και
*Ποςοςτό%;+.
Το πεδίο του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ χαρακτθρίηεται βάςει τθσ διλωςθσ ωσ:
 Λδιόκτθτο (Λ), εφόςον θ χρθςιμοποιοφμενθ ζκταςθ, βάςει του δθλοφμενου ποςοςτοφ κατοχισ,
είναι εξ ολοκλιρου ιδιόκτθτθ.
 Ενοικιαηόμενο (Ε), εφόςον θ χρθςιμοποιοφμενθ ζκταςθ, βάςει του δθλοφμενου ποςοςτοφ
κατοχισ, είναι εξ ολοκλιρου μθ ιδιόκτθτθ.
 Μεικτό (Μ), εφόςον θ χρθςιμοποιοφμενθ ζκταςθ, βάςει του δθλοφμενου ποςοςτοφ κατοχισ,
είναι εν μζρει ιδιόκτθτθ.
Διευκρινίηεται ότι θ διλωςθ και αποτφπωςθ των αγροτεμαχίων ςε ψθφιακι μορφι ςτο
χαρτογραφικό υπόβακρο ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί τεκμιριο ιδιοκτθςίασ.
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3.8 ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Οι γεωργοί που ςυμμετζχουν ςε Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα τθσ Οργάνωςθσ Ραραγωγϊν
οπωροκθπευτικϊν ςτθν οποία είναι μζλθ, δθλϊςουν κάποια από τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
ΚΩΔΛΚΟ ΔΡΑΕΩΝ
ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΑΣΟΜΛΚΘ ΔΡΑΘ
Δ3

Αναδιάρκρωςθ Καλλιεργειϊν

Δ4

Μείωςθ ρφπανςθσ νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα – Ξθρικι αμειψιςπορά που
εφαρμόηεται τουλάχιςτον ςτο 30% τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ

Δ5

Μείωςθ ρφπανςθσ νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα – Χλωρά λίπανςθ με φυτά
εδαφοκάλυψθσ ςτισ δενδροκαλλιζργειεσ που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 20% τθσ
αρδευόμενθσ ζκταςθσ
Αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων άρδευςθσ-

Δ6
Δ7

Βιολογικι μζκοδοσ παραγωγισ - Ενιςχφςεισ για τθ μετατροπι ςε βιολογικζσ
πρακτικζσ και μεκόδουσ παραγωγισ ςτθ γεωργία

Δ8

Βιολογικι μζκοδοσ παραγωγισ - Ενιςχφςεισ για τθ διατιρθςθ βιολογικϊν πρακτικϊν
και μεκόδων παραγωγισ ςτθ γεωργία

Δ10

Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν. Εφαρμογι τθσ μεκόδου
ςεξουαλικισ ςφγχυςθσ των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΗΛΟ)

Δ11

Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν – εξαπόλυςθ εγκεκριμζνων
μακρο- οργανιςμϊν

3.9 ΜΕΣΡΑ – ΠΑΡΑΛΛΘΛΕ ΔΡΑΕΛ (Π.Δ.) ΑΓΡΟΣΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ
Οι γεωργοί που ςυμμετζχουν ςε μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ, κα πρζπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα
τθν Αίτθςθ Ενιαίασ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2020 και τθν Αίτθςθ Πλθρωμισ, βάςει τυποποιθμζνου εντφπου
που κα παράγεται από το ςφςτθμα κατά τθν υποβολι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ για :

8.1

Δάςωςθ και δθμιουργία δαςικϊν εκτάςεων

10.0.4

Μακροχρόνια παφςθ τθσ εκμετάλλευςθσ γεωργικϊν γαιϊν

10.1.1

Ρροςταςία άγριασ ορνικοπανίδασ

10.1.2

Ρροςταςία παραδοςιακοφ ελαιϊνα Άμφιςςασ

10.1.03

Διατιρθςθ αμπελοκομικισ πρακτικισ ςτον αμπελϊνα Ν. Κιρασ

10.1.4.A

Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα

10.1.4.Β

Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα

10.1.4.Γ

Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα

10.1.4.Δ

Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα

Σελίδα 34 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

10.1.7

Εναλλακτικι καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτουσ ορυηϊνεσ

10.1.8

Εφαρμογι τθσ μεκόδου ςεξουαλικισ ςφγχυςθσ των μικρολεπιδοπτζρων (ΚΟΜΦΟΥΗΛΟ)

10.1.09

Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν αγροτικϊν ηϊων

11.1.1

Ενιςχφςεισ για τθ μετατροπι ςε βιολογικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ παραγωγισ ςτθ γεωργία

11.1.2

Ενιςχφςεισ για τθ μετατροπι ςε βιολογικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ παραγωγισ ςτθν
κτθνοτροφία

11.2.1

Ενιςχφςεισ για τθ διατιρθςθ βιολογικϊν πρακτικϊν και μεκόδων παραγωγισ ςτθ γεωργία

11.2.2

Ενιςχφςεισ για τθ διατιρθςθ βιολογικϊν πρακτικϊν και μεκόδων παραγωγισ ςτθν
κτθνοτροφία

13.1

Χοριγθςθ αντιςτακμιςτικισ ενίςχυςθσ ςε ορεινζσ περιοχζσ

13.2

Χοριγθςθ αντιςτακμιςτικισ ενίςχυςθσ ςε περιοχζσ με φυςικοφσ περιοριςμοφσ, εκτόσ των
ορεινϊν

13.3

Χοριγθςθ αντιςτακμιςτικισ ενίςχυςθσ ςε περιοχζσ που υπόκεινται ςε ειδικοφσ περιοριςμοφσ
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4 ΔΘΛΟΤΜΕΝΕ ΕΚΣΑΕΛ – ΕΠΛΦΑΝΕΛΕ
4.1 ΧΡΘΘ ΣΘ ΓΕΩΡΓΛΚΘ ΓΘ
1. Οι γεωργοί μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα αγροτεμάχια που δθλϊνουν ςτα κακεςτϊτα των άμεςων
ενιςχφςεων για κάκε γεωργικι δραςτθριότθτα.
2. Ρλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν περιςτάςεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίςκονται
ςτθ διάκεςθ του/τθσ γεωργοφ τθν 31θ Μαΐου 2020.
3. Για να είναι επιλζξιμεσ, οι εκτάςεισ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτον οριςμό του επιλζξιμου
εκταρίου κακ’ όλο το θμερολογιακό ζτοσ, εκτόσ από περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν
περιςτάςεων.
4. Το ελάχιςτο μζγεκοσ των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβλθκεί αίτθςθ ενίςχυςθσ ςτο
πλαίςιο των άμεςων ενιςχφςεων κακορίηεται ωσ εξισ:


0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλθν των ελαιοτεμαχίων



0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια εκτόσ μικρϊν νθςιϊν Αιγαίου



0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου.

5. Εάν θ ίδια ζκταςθ χρθςιμεφει ωσ βάςθ για αίτθςθ ενίςχυςθσ και/ι αίτθςθ πλθρωμισ ςτο πλαίςιο
περιςςότερων του ενόσ κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ ι μζτρων ςτιριξθσ βάςει τθσ ζκταςθσ, θ
ζκταςθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ χωριςτά για κακζνα από τα εν λόγω κακεςτϊτα ενίςχυςθσ ι μζτρα
ςτιριξθσ.

4.2 ΔΘΛΟΤΜΕΝΕ ΕΚΣΑΕΛ - ΕΠΛΦΑΝΕΛΕ
1. Σφμφωνα με τον οριςμό, ζνα αγροτεμάχιο αποτελεί μια ςυνεχι ζκταςθ γθσ, εντόσ
Αγροτεμαχίου Αναφοράσ, θ οποία δθλϊνεται από το γεωργό και καλφπτει μια και μόνθ
ομάδα καλλιεργειϊν, ανεξάρτθτα αν θ ζκταςθ αυτι αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα
ςυνεχι κτθματολογικά τεμάχια ι τμιματα αυτϊν. Εντοφτοισ, όταν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
εγκυκλίου απαιτείται χωριςτι διλωςθ τθσ χριςθσ μιασ ζκταςθσ θ οποία αποτελεί μζροσ μιασ
μίασ μόνο ομάδασ καλλιεργειϊν, θ ειδικι αυτι χριςθ περιορίηει περαιτζρω, εάν κρίνεται
αναγκαίο, το αγροτεμάχιο.
2. Πταν εκτάςεισ που πλθροφν τισ προθγοφμενεσ προχποκζςεισ, εκτείνονται ςε δφο ι
περιςςότερα αγροτεμάχια αναφοράσ (ενότθτεσ), τα τμιματα αυτϊν που εμπίπτουν ςε κάκε
ενότθτα, κεωροφνται και δθλϊνονται ωσ ξεχωριςτά αγροτεμάχια.
3. Σε Αγροτεμάχια Αναφοράσ που επικαιροποιείται θ μζγιςτθ επιλζξιμθ ζκταςθ δίδεται θ
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ “ομόρων”. Θ τεχνικι αυτι περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτισ οδθγίεσ
– εγχειρίδια, που είναι αναρτθμζνα ςτο αντίςτοιχο μενοφ ςτο πλθροφορικό Σφςτθμα
Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων.
Οι δθλοφμενεσ εκτάςεισ κακορίηονται ωσ εξισ:
–

Ολικι ζκταςθ αγροτεμαχίου: θ ζκταςθ που ορίηεται από τθν ψθφιοποίθςθ του
αγροτεμαχίου κατά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ διλωςθσ του.
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–

Επιλζξιμθ ζκταςθ καλλιζργειασ: για όλα τα κακεςτϊτα/μζτρα ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ (τθσ
παραγράφου 2.1 τθσ παροφςασ) εκτόσ του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ, είναι θ
πραγματικά χρθςιμοποιοφμενθ ζκταςθ.

–

Επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου: για το κακεςτϊσ τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ, είναι θ ζκταςθ
των επιλζξιμων εκταρίων για το κακεςτϊσ τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ, (ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5.3.5).

–

Επιλζξιμθ ζκταςθ ελαιοτεμαχίου: για τον ζλεγχο τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ πυκνότθτασ
φφτευςθσ των ελαιϊνων ςτισ παραδοςιακζσ ηϊνεσ καλλιζργειασ τθσ ελιάσ ςτα μικρά νθςιά
του Αιγαίου, είναι θ ολικι ζκταςθ αυτοφ (ανεξάρτθτα αν υπάρχει ςυγκαλλιζργεια με άλλθ
καλλιζργεια ι όχι), μετά τθν αφαίρεςθ των μθ επιλζξιμων, ενδεχομζνωσ, εκτάςεων (του
ςτοιχείου 4.3 τθσ παροφςασ παραγράφου).

–

Επιλζξιμθ ζκταςθ βοςκότοπου: θ ολικι ζκταςθ αυτοφ, μετά τθν αφαίρεςθ των μθ
επιλζξιμων, ενδεχομζνωσ, εκτάςεων και τθσ εφαρμογισ ςυςτιματοσ PRO RATA

Σθμειϊνεται ότι ωσ επιλζξιμθ ζκταςθ κεωρείται θ επιφάνεια που πραγματικά καλφπτει θ
καλλιζργεια ι που μπορεί να καλλιεργθκεί, δθλαδι θ κακαρι ζκταςθ που προκφπτει αφοφ
αφαιρεκεί θ επιφάνεια που καλφπτεται από μθ επιδοτοφμενα είδθ, (π.χ. δαςικά δζντρα, κάμνουσ,
κτίςματα, δρόμουσ, ακαλλιζργθτεσ επιφάνειεσ κ.α.) ι οτιδιποτε άλλο μθ επιλζξιμο ςτοιχείο που
πικανό να υπάρχει ςτο τεμάχιο και το πλάτοσ του υπερβαίνει τα 2μζτρα.
Διευκρινίηονται τα εξισ :
o θ ζννοια τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ του ΟΣΔΕ, ενδζχεται να διαφοροποιείται (και γεωμετρικά)

από αυτι των αγροτικϊν και παραγωγικϊν τμθμάτων γθσ που νζμεται ο/θ παραγωγόσ.
o Θ ζννοια τθσ δθλοφμενθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ςαφϊσ διαφοροποιείται από αυτι τθν

ενιαία του γεωτεμαχίου ωσ κτθματολογικι μερίδα.
Επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ ςυμβατότθτασ τθσ Διλωςθσ Αμπελοκαλλιζργειασ (αμπελουργικό
μθτρϊο) με το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΟΣΔΕ) για τουσ/τισ γεωργοφσ που
καλλιεργοφν αμπζλια.

4.3 ΔΘΛΟΤΜΕΝΕ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΕ
Στθν ΕΑΕ ζτουσ 2020 δθλϊνονται οι καλλιζργειεσ που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον
κφκλο παραγωγισ, δθλ. από το φκινόπωρο του 2019 ζωσ και το καλοκαίρι του 2020.
Καλλιεργθτικι περίοδοσ για κάκε καλλιζργεια ορίηεται το διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν ζναρξθ
των καλλιεργθτικϊν φροντίδων (αρχι καλλιεργθτικισ περιόδου) ωσ και τθν αρχι τθσ ςυγκομιδισ
(τζλοσ καλλιεργθτικισ περιόδου).
Στα Παραρτιματα 8 και 9 απεικονίηονται οι ομάδεσ καλλιζργειασ του φυτικοφ κεφαλαίου όπωσ
δθλϊνονται ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ ζτουσ 2020 και ενδεικτικά θ καλλιεργθτικι περίοδοσ για τα
κυριότερα είδθ αντίςτοιχα
Διευκρινίηεται ότι:
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Κφριεσ καλλιζργειεσ είναι οι φκινοπωρινζσ/χειμεινζσ ι ανοιξιάτικεσ/καλοκαιρινζσ καλλιζργειεσ που
καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλφτερο μζροσ τθσ περιόδου και λαμβάνονται υπόψθ κατά
τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ του πραςινίςματοσ
Επίςπορεσ καλλιζργειεσ είναι οι καλλιζργειεσ με μικρό κφκλο, ταχείασ ανάπτυξθσ (ωρίμανςθ ςε
περίπου 30 θμζρεσ από τθ ςπορά), που καταλαμβάνει τθ γθ μεταξφ κφριων καλλιεργειϊν
Συγκαλλιζργεια είναι θ ταυτόχρονθ καλλιζργεια δφο ι περιςςότερων διαφορετικϊν ειδϊν φυτϊν ςε
διαφορετικζσ ςειρζσ, ςτο ίδιο αγροτεμάχιο.
Ωσ αγρανάπαυςθ: δθλϊνεται θ αρόςιμθ ζκταςθ που δεν καλλιεργείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
κφκλου.

4.4 ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΛΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΟΠΛΟΤ ΚΑΛ ΔΕΝΔΡΑ
1. Χαρακτθριςτικά τοπίου, όπωσ μονοπάτια, φυτοφράχτεσ, ρζματα, δενδροςτοιχίεσ που
αποτελοφνται από δζνδρα με ελάχιςτθ διάμετρο κϊμθσ 1 μζτρο, αναβακμίδεσ, υδατοςυλλογζσ,
τάφροι αποτελοφν τμιμα τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ αγροτεμαχίου υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν τα
2 μζτρα πλάτοσ.
2. Αγροτεμάχιο που περιζχει διάςπαρτα δζνδρα μθ επιλζξιμα για ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων,
κεωρείται επιλζξιμθ ζκταςθ υπό τον όρο ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:


μποροφν να αςκοφνται γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ υπό ςυνκικεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των
αγροτεμαχίων τθσ ίδιασ περιοχισ χωρίσ τα διάςπαρτα δζνδρα και



ο αρικμόσ των διάςπαρτων δζνδρων ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει τθ μζγιςτθ πυκνότθτα (100
δζνδρα/εκτάριο).

Εάν δεν τθρείται μία από τισ δφο προχποκζςεισ θ επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου μθδενίηεται.
Σθμειϊνεται, ότι ςτθν περίπτωςθ που τθρείται θ μζγιςτθ πυκνότθτα (100 δζνδρα/εκτάριο), αλλά θ
κϊμθ των μθ επιλζξιμων δζνδρων υπερβαίνει τα 50 τ.μ , θ επιφάνεια αυτϊν αφαιρείται από τθν
επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου.
3. Δεδομζνου ότι για τθν επιλεξιμότθτα των βοςκοτόπων ζχει εφαρμοςτεί αναλογικό ςφςτθμα (PRO
RATA), δεν ιςχφουν όςα αναγράφονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 για βοςκοτοπικζσ εκτάςεισ, αλλά
λαμβάνονται υπόψθ ςτον κακοριςμό του ςυντελεςτι επιλεξιμότθτασ
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5 ΚΑΚΕΣΩΣΑ ΕΝΛΧΤΘ
1. Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εφαρμόηεται ςτα κακεςτϊτα των άμεςων ενιςχφςεων που
απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Λ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ που
χορθγείται ςφμφωνα με το άρκρο 21 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α) και β), τα άρκρα 28 ζωσ 31, τα άρκρα
33 και 34 του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013
2. Για τθν ζκταςθ που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό επιλζξιμων εκταρίων βάςει τθσ οποίασ υποβάλλεται
ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ, είναι δυνατόν να υποβάλλεται και αίτθςθ για οποιαδιποτε άλλθ άμεςθ
ενίςχυςθ, κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ θ οποία δεν καλφπτεται από τον κανονιςμό (ΕΕ)
αρικ. 1307/2013, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτον κανονιςμό αυτό.
3. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικϊν διατάξεων ςτο πλαίςιο μεμονωμζνων κακεςτϊτων ςτιριξθσ, δεν
καταβάλλονται ενιςχφςεισ ςε δικαιοφχουσ για τουσ οποίουσ ζχει αποδειχκεί ότι δθμιοφργθςαν
τεχνθτά τουσ όρουσ που απαιτοφνται για τθ λιψθ των ενιςχφςεων αυτϊν, με ςκοπό να αποκομίςουν
οφζλθ αντίκετα με τουσ ςτόχουσ των εν λόγω κακεςτϊτων ςτιριξθσ.

5.1 ΕΛΑΧΛΣΕ ΠΡΟΤΠΟΚΕΕΛ ΓΛΑ ΣΘ ΛΘΨΘ ΑΜΕΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ
1. Δεν χορθγοφνται άμεςεσ ενιςχφςεισ ςε γεωργοφσ όταν το ςυνολικό ποςό των προσ καταβολι
αμζςων ενιςχφςεων προ τθσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν και τθσ εφαρμογισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων για δεδομζνο θμερολογιακό ζτοσ δεν υπερβαίνει τα 250 ευρϊ.
2. Θ παράγραφοσ 1 δεν εφαρμόηεται για τουσ/τισ γεωργοφσ, των οποίων θ ζδρα τθσ εκμετάλλευςθσ
βρίςκεται ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου.

5.2 ΕΝΕΡΓΟ ΓΕΩΡΓΟ
1. Άμεςεσ ενιςχφςεισ χορθγοφνται μόνο ςε ενεργοφσ γεωργοφσ.
2. Ενεργοί γεωργοί είναι όςοι/-εσ αςκοφν γεωργικι δραςτθριότθτα, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο
1 ςτοιχείο 4 τθσ παροφςασ, με τισ εξισ προχποκζςεισ:
α. Γεωργοί που ζλαβαν άμεςεσ ενιςχφςεισ ζωσ και 5.000€ για το προθγοφμενο ζτοσ αιτιςεων (2019)
κεωροφνται αυτομάτωσ ενεργοί γεωργοί.
β. Γεωργοί, οι οποίοι/-εσ ζλαβαν για το προθγοφμενο ζτοσ αιτιςεων (2019) άμεςεσ ενιςχφςεισ άνω
των 5.000€ κεωροφνται ενεργοί γεωργοί, εφόςον αποδεικνφουν ότι το ετιςιο ποςό των άμεςων
ενιςχφςεων είναι τουλάχιςτον το 5% των ςυνολικϊν εςόδων, που αποκτικθκαν από μθ γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2019.
Ο ζλεγχοσ γίνεται βάςει των δεδομζνων που τθροφνται ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ το προθγοφμενο ζτοσ (2019), ο ζλεγχοσ
τιρθςθσ τθσ προχπόκεςθσ του ενεργοφ γεωργοφ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία α και β γίνεται βάςει
υπολογιςμοφ μιασ κεωρθτικισ ενίςχυςθσ άμεςθσ ςτιριξθσ, που αποτελεί το γινόμενο τθσ μζςθσ
εκνικισ ενίςχυςθσ άμεςθσ ςτιριξθσ ανά εκτάριο για το 2020 με τον αρικμό των επιλζξιμων εκταρίων
που δθλϊκθκαν από τον/τθν γεωργό το 2020.
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5.3 ΚΑΚΕΣΩ ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ

5.3.1 ΦΟΡΕΑ ΤΠΟΛΟΓΛΜΟΤ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΩΝ
Αρμόδιοσ φορζασ για τον υπολογιςμό, τθν χοριγθςθ και τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων και εν γζνει
των άμεςων ενιςχφςεων, ορίηεται ο Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων
Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 8 και 2 των
υπ' αρικμ. 104/7056/2015 και 1406/52601/2016 ΥΑ αντίςτοιχα, όπωσ τροποποιθμζνεσ κάκε φορά
ιςχφουν.

5.3.2 ΜΕΛΩΘ ΣΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ
Πταν το ποςό τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ, που πρζπει να χορθγθκεί ςε γεωργό για ζνα δεδομζνο
θμερολογιακό ζτοσ, υπερβαίνει τισ 150.000 €, εφαρμόηεται μείωςθ ςτο 100% για το μζροσ του ποςοφ
που υπερβαίνει τισ 150.000 €, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπ' αρικ. 104/70/56/2015 ΥΑ, όπωσ
τροποποιθμζνθ κάκε φορά ιςχφει

5.3.3 ΠΕΡΛΦΕΡEΛΟΠΟΛΘΘ
1. Το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ εφαρμόηεται ςε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό
κακορίςτθκαν το ζτοσ 2015 τρεισ περιφζρειεσ ςτθν χϊρα όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 1:
ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ

ΠΕ1

Εκτάςεισ βοςκοτόπων

ΠΕ2

Αρόςιμεσ εκτάςεισ

ΠΕ3

Γεωργικοί δενδρϊνεσ και αμπελϊνεσ από
τισ εκτάςεισ μόνιμων καλλιεργειϊν
Πίνακασ 1, Κατανομι ςτισ 3 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ

2. Τα αγροτεμάχια που δθλϊνουν οι γεωργοί το 2020 ζχουν καταταχκεί ςτισ 3 περιφζρειεσ βάςει τθσ
αποτφπωςθσ τουσ ςτο χαρτογραφικό υπόβακρο αγροτεμαχίων του Συςτιματοσ Αναγνϊριςθσ
Αγροτεμαχίων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2013, το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ ζτοσ
αναφοράσ κακοριςμοφ των περιφερειϊν.
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε μεταβολζσ ςτουσ ελζγχουσ επιλεξιμότθτασ, περιφερειοποίθςθσ και
επικαλφψεων, κακορίηονται από ετιςια εγκφκλιο τεχνικϊν ελζγχων, όπου αναφζρονται οι
καταλθκτικζσ προκεςμίεσ αιτθμάτων επανελζγχου ανά περίπτωςθ.
3. Τα δικαιϊματα ενίςχυςθσ ενεργοποιοφνται και μεταβιβάηονται το 2020 μόνο εντόσ τθσ ίδιασ
περιφζρειασ.

5.3.4 ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ
1. Το 2020, θ ςτιριξθ δυνάμει του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ διατίκεται ςτουσ ενεργοφσ/-εσ
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γεωργοφσ, οι οποίοι/-εσ κατζχουν δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ το 2020:
(α) είτε μζςω πρϊτθσ χοριγθςθσ το 2015
(β) είτε μζςω μεταβίβαςθσ τα ζτθ 2016 ζωσ 2019
Επιςθμαίνεται ότι για τισ ενοικιάςεισ δικαιωμάτων χωρίσ γθ ζτουσ 2016 -2019 με λιξθ μίςκωςθσ ζωσ
και 15-6-2020, τα δικαιϊματα επιςτρζφουν ςτο μεταβιβαςτι το 2020
(γ) είτε μζςω χοριγθςθσ δικαιωμάτων από το εκνικό απόκεμα 2017 – 2019 και είτε μζςω τυχόν
χοριγθςθσ δικαιωμάτων από το εκνικό απόκεμα 2020 ςε γεωργοφσ, που πλθροφν το κριτιριο του
«γεωργοφ νεαρισ θλικίασ» ι του νεοειςερχόμενου γεωργοφ, όπωσ κακορίηεται ςτθν υπ' αρικμ.
1930/81861/2015 ΥΑ, όπωσ κάκε φορά τροποποιθμζνθ ιςχφει
(δ) είτε με μεταβίβαςθ το ζτοσ 2020. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ των
δικαιωμάτων το 2020 περιγράφονται ςτθν υπ' αρικ. 1406/52601/2019 ΥΑ (Β' 1291/2019), όπωσ
τροποποιθμζνθ ιςχφει κακϊσ και ςτθν ςχετικι εγκφκλιο του ΟΡΕΚΕΡΕ
Επιςιμανςθ:
Θ αξία των ΔΒΕ 2020 είναι προςωρινι. Θ αξία των ΔΒΕ κα κακοριςτεί από τισ εκνικζσ αποφάςεισ
μετά τθν ψιφιςθ του μεταβατικοφ κανονιςμοφ τθσ ΕΕ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ 2020.
Δικαιοφχοι Εκνικοφ Αποκζματοσ είναι:


Γεωργοί νεαρισ θλικίασ όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 5.5.1 ςθμείο 2 τθσ
παροφςασ και είναι ενιλικεσ, δθλαδι είναι γεννθμζνοι ζωσ και τισ 31/12/2002



Νεοειςερχόμενοι/-εσ γεωργοί όπωσ περιγράφονται παρακάτω:

Νεοειςερχόμενοι/-εσ γεωργοί είναι:
i.

Τα φυςικά πρόςωπα που άρχιςαν τθ γεωργικι τουσ δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν 20182020 και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν
άςκθςαν γεωργικι δραςτθριότθτα ςτο όνομά τουσ και υπ’ ευκφνθ τουσ οφτε ιλεγχαν
νομικό πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και είναι ενιλικοσ, δθλαδι είναι
γεννθμζνοι ζωσ και τισ 31/12/2002.

ii.

Νομικά πρόςωπα που αρχίηουν τθ γεωργικι τουσ δραςτθριότθτα από το ζτοσ 2018 και μετά
και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν
άςκθςαν γεωργικι δραςτθριότθτα ςτο όνομά τουσ και υπ’ ευκφνθ τουσ οφτε ιλεγχαν άλλο
νομικό πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και

το φυςικό πρόςωπο

(οικονομικόσ διαχειριςτισ) που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ του νομικοφ
προςϊπου είναι νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ, δθλαδι:
-

Γεννικθκε ζωσ και 31/12/2002

-

Αρχίηει τθ γεωργικι τουσ δραςτθριότθτα από το ζτοσ 2018 και μετά και κατά τα πζντε ζτθ
που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΡ, δεν άςκθςε γεωργικι
δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε άλλο νομικό πρόςωπο που
αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα

-

Αςκεί ποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά ςτισ
αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ για το ζτοσ υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ.
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Τπό τουσ εξισ όρουσ:
 Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ νοείται θ πρϊτθ υποβολι ΕΑΕ του νομικοφ προςϊπου ςτο
πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ (2018 ι 2019 ι 2020).
 Το κριτιριο του/τθσ νεοειςερχόμενου/-θσ γεωργοφ πρζπει να πλθρείται τόςο ςτο ΝΡ όςο και ςτο
ΦΡ που αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά ςτισ
αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ
(οικονομικόσ/-ι διαχειριςτισ/-ςτρια).
 Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΦΡ, νοείται θ εγκατάςταςθ του νεοειςερχόμενου
γεωργοφ (ΦΡ - οικονομικόσ/-ι διαχειριςτισ/-ςτρια) που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ
του νομικοφ προςϊπου και αςκεί ζλεγχο επί του ΝΡ. Το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του
οικονομικοφ διαχειριςτι κα πρζπει να είναι από το ζτοσ 2018 και μετά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ,
αν από τον ζλεγχο ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ προκφπτει ότι ο οικονομικόσ διαχειριςτισ είχε
γεωργικι δραςτθριότθτα με τθν εγκατάςταςθ του ςτο εν λόγω ΝΡ ενϊ αυτό αςκοφςε γεωργικι
δραςτθριότθτα πριν από το πρϊτο ζτοσ ζναρξθσ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΡ ςτο πλαίςιο
τθσ ΒΕ, δθλαδι πριν από τα ζτθ 2018-2020, τότε το εν λόγω ΝΡ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
Συγκεκριμζνα: ΝΡ με ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ το 2018 ςτο πλαίςιο τθσ ΒΕ που ο/θ
οικονομικόσ/-ι διαχειριςτισ/-ςτρια αςκοφςε τον ζλεγχο ςτο εν λόγω ΝΡ, εφόςον είχε γεωργικι
δραςτθριότθτα (το ΝΡ), μεταξφ των ετϊν 2013-2017, τότε το εν λόγω ΝΡ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
ΝΡ με ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ το 2018 ςτο πλαίςιο τθσ ΒΕ που ο/θ οικονομικόσ/-ι
διαχειριςτισ/-ςτρια αςκοφςε τον ζλεγχο ςτο εν λόγω ΝΡ, εφόςον είχε γεωργικι δραςτθριότθτα (το
ΝΡ), μεταξφ των ετϊν 2014-2018, τότε το εν λόγω ΝΡ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ προκφπτει ότι το ΦΡ
(οικονομικόσ διαχειριςτισ) είχε γεωργικι δραςτθριότθτα ωσ ΦΡ ι με τθν εγκατάςταςι του ςε άλλο
ΝΡ που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα πριν από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ του ςτο εν λόγω
ΝΡ μεταξφ των ετϊν 2018-2020, τότε το ΝΡ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 Σε περίπτωςθ που τόςο το ΝΡ όςο και ο/θ οικονομικόσ/-ι διαχειριςτισ/-ςτρια του ωσ ΦΡ ζχουν
υποβάλλει αίτθμα χοριγθςθσ ΔΒΕ από το ΕΑ το 2020, τότε κρίνεται δικαιοφχοσ εκείνο το πρόςωπο
(ΝΡ ι ΦΡ) που προθγείται χρονικά με το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ από το 2018και
μετά.
 Σε περίπτωςθ που τόςο το ΝΡ όςο και ο/θ οικονομικόσ/-ι διαχειριςτισ/-ςτρια του ωσ ΦΡ ζχουν
υποβάλλει αίτθμα χοριγθςθσ ΔΒΕ από το ΕΑ το 2020 και από τον ζλεγχο τθσ ζναρξθσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ προκφπτει ότι το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ από το 2018και μετά
ταυτίηεται, τότε δικαιοφχοσ κρίνεται το ΦΡ.
 Σε περίπτωςθ που το ΝΡ ζχει οικονομικό διαχειριςτι/ςτρια που πλθροί το κριτιριο του/τθσ
νεοειςερχόμενου/-θσ γεωργοφ και ζλαβε το 2015 ι το 2017 ι το 2018 ι το 2019 ΔΒΕ από το ΕΑ ι
ΡΜΟ ωσ ΦΡ (για λογαριαςμό του) ι ωσ οικονομικόσ διαχειριςτισ/-ςτρια άλλου ΝΡ, τότε το εν λόγω
ΝΡ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 Σε περίπτωςθ που το Φυςικό Ρρόςωπο που ιταν οικονομικόσ διαχειριςτισ/-ςτρια ςε ΝΡ και το ΝΡ
ζλαβε ΔΒΕ ι ΡΜΟ από το ΕΑ το 2015 ι το 2017 ι το 2018 ι το 2019, τα ΦΡ δεν κρίνονται δικαιοφχοι.
Επιςιμανςθ:
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Δεν κρίνονται δικαιοφχοι εκνικοφ αποκζματοσ ζτουσ 2020 γεωργοί νεαρισ θλικίασ ι
νεοειςερχόμενοι/-εσ γεωργοί, οι οποίοι/-εσ ζχουν λάβει δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ ι αφξθςθ
τθσ μοναδιαίασ αξίασ των δικαιωμάτων τουσ ςτον περιφερειακό μζςο όρο του εκνικοφ αποκζματοσ
ωσ ΦΡ ι ωσ ΝΡ ι για λογαριαςμό κάποιου ΝΡ (ωσ διαχειριςτζσ/-ςτριεσ) από το εκνικό απόκεμα το
ζτοσ 2015 ι 2017 ι 2018 ι 2019.
Κατ’ εξαίρεςθ, εν δυνάμει δικαιοφχοι εκνικοφ αποκζματοσ 2020 είναι γεωργοί νεαρισ θλικίασ ι
νεοειςερχόμενοι/-εσ γεωργοί που κατείχαν μόνο μιςκωμζνα δικαιϊματα το 2015.

5.3.5 ΔΘΛΩΘ ΚΑΛ ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΘΘ ΣΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΩΝ ΕΝΛΧΤΘ
1. Θ ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ χορθγείται ςτουσ/ςτισ γεωργοφσ, μζςω
διλωςθσ, κατόπιν ενεργοποίθςθσ δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμο εκτάριο. Τα ενεργοποιθμζνα
δικαιϊματα ενίςχυςθσ κεμελιϊνουν τθν καταβολι των ποςϊν που κακορίηονται ςε αυτά, με τθν
επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ:
α) δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ
β) μείωςθσ των ενιςχφςεων που προβλζπεται ςτο ςθμείο 5.3.2. τθσ παροφςασ, για ποςά βαςικισ
ενίςχυςθσ άνω των 150.000€
γ) των γραμμικϊν μειϊςεων ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ανωτάτων ορίων του παραρτιματοσ ΛΛΛ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 του ςυνολικοφ ποςοφ των προσ χοριγθςθ άμεςων ενιςχφςεων και
ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου του 2% του ετθςίου εκνικοφ ανϊτατου ορίου που
προβλζπεται για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ ςτο παράρτθμα ΛΛ του ίδιου κανονιςμοφ
δ) των προβλεπομζνων διατάξεων του άρκρου 63 του Καν. 1306/2013 για τα αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντα ποςά και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ.
2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου ωσ «επιλζξιμο εκτάριο» νοείται:
α) κάκε γεωργικι ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ που χρθςιμοποιείται για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ι,
ςε περίπτωςθ που ζχει και μθ γεωργικι χριςθ, κατά κφριο λόγο για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ι
β) κάκε ζκταςθ που γζννθςε δικαίωμα είςπραξθσ το 2008 ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενιαίασ
ενίςχυςθσ ι του κακεςτϊτοσ ενιαίασ ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ που ορίηονται, αντίςτοιχα, ςτουσ
Τίτλουσ ΛΛΛ και IVA του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1782/2003 και θ οποία:


δεν ανταποκρίνεται πλζον ςτον οριςμό του «επιλζξιμου εκταρίου» που περιλαμβάνεται ςτο
ςτοιχείο α) λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ, τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ και τθσ
οδθγίασ 2009/147/ΕΚ· ι



κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ του ςυγκεκριμζνου γεωργοφ, αναδαςϊνεται
ςφμφωνα με το άρκρο 31 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1257/1999 ι το άρκρο 43 του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι το άρκρο 22 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 ι ςτο
πλαίςιο εκνικοφ κακεςτϊτοσ του οποίου οι προχποκζςεισ είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 43
παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι το άρκρο 22 του κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1305/2013 · ι
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κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ του ςυγκεκριμζνου γεωργοφ, τελεί υπό
κακεςτϊσ παφςθσ καλλιζργειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 22, 23 και 24 του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 1257/1999 ι το άρκρο 39 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι το άρκρο 28 του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013.

3. Για να είναι επιλζξιμεσ, οι εκτάςεισ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτον οριςμό του επιλζξιμου
εκταρίου κακ’ όλο το θμερολογιακό ζτοσ, εκτόσ από περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν
περιςτάςεων.
Θ επιλεξιμότθτα των εκτάςεων ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ τθσ
παραγράφου 1.4 περιπτϊςεισ (α) και (β), ελζγχεται ςτο πλαίςιο των επιτόπιων ελζγχων του
δείγματοσ όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 2:
Είδοσ γεωργικισ
ζκταςθσ
Αρόςιμθ γθ

ε παραγωγι *αρ. 4γ(i) Καν
1307/2013]
φπαρξθ καλλιζργειασ, ι θ ςυγκομιδι
προϊόντων, ι θ φπαρξθ
υπολειμμάτων καλλιζργειασ.

Βοςκότοποσ

διατιρθςθ ηωικοφ κεφαλαίου
τουλάχιςτον 0,7 ΜΜΗ/εκτάριο

Δενδρϊνασ

ςυγκομιδι ι το κλάδεμα
καρποφορίασ, ι ο κακαριςμόσ του
υποορόφου του δενδρϊνα ετθςίωσ.

Διατιρθςθ ςε καλι γεωργικι
κατάςταςθ *αρ. 4γ(ii) Καν 1307/2013+
εφαρμογι μίασ άροςθσ ανά ζτοσ ι κατά
παρζκκλιςθ, απομάκρυνςθ τθσ ξυλϊδουσ
και ποϊδουσ βλάςτθςθσ, ϊςτε να μθν
υπερβαίνει το φψοσ των 50 cmν
κοπι και απομάκρυνςθ τθσ βλάςτθςθσ
ϊςτε θ ποϊδθσ βλάςτθςθ να μθν
υπερβαίνει το φψοσ των εβδομιντα cm
κακαριςμόσ του υποορόφου του
δενδρϊνα ανά 2 ζτθ ι θ εφαρμογι
κλαδζματοσ κλαδοκάκαρου το αργότερο
ανά δφο ζτθ.

Πίνακασ 2,Γεωργικι δραςτθριότθτα ςτα είδθ γεωργικισ γθσ
Κατά παρζκκλιςθ και αποκλειςτικά και μόνο για αγροτεμάχια με κλίςθ ζωσ 8%, που διατθροφνται ςε
αγρανάπαυςθ λόγω ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ 10.01.04 («Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ νεροφ από γεωργικι
δραςτθριότθτα»), ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτα ελζγχεται θ κοπι και απομάκρυνςθ τθσ ξυλϊδουσ
βλάςτθςθσ, κακϊσ και θ κοπι τθσ ποϊδουσ βλάςτθςθσ, ϊςτε να μθν υπερβαίνει το φψοσ των 50
εκατοςτϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι δικαιοφχοι τθσ δράςθσ 10.1.4 "Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ νεροφ από
γεωργικι δραςτθριότθτα"/δζςμευςθσ Α του ΡΑΑ 2014-2020, κα πρζπει να επιλζγουν για τα
αγροτεμάχια που ζχουν ςε αγρανάπαυςθ (ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων για τθ δράςθ) τουσ
κωδικοφσ ποικιλίασ 3807 - ΑΓΑΝΑΡΑΥΣΘ ΧΩΛΣ ΓΕΩΓΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ (για τα αγροτεμάχια με
κλίςθ κάτω του 8%) ι 3806 -ΑΓΑΝΑΡΑΥΣΘ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΘ-(για τα αγροτεμάχια με κλίςθ άνω
του 8%).
4. Οι εκτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι κάνναβθσ αποτελοφν επιλζξιμα εκτάρια για
ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων μόνο εάν


Οι ποικιλίεσ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν περιεκτικότθτα ςε τετραχδροκανναβινόλθ που
δεν υπερβαίνει το 0,2 % (βιομθχανικι κάνναβθ)



Ζχουν άδεια καλλιζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 982/88573/22.04.2019 .
Σθμειϊνεται ότι αν κατά τθν υποβολι τθσ ΕΑΕ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ διαπιςτωκεί ότι ο αιτϊν δεν
διακζτει τθν προζγκριςθ, ο ΟΡΕΚΕΡΕ απορρίπτει τθν ΕΑΕ και ενθμερϊνει ςχετικά τον
αιτοφντα (το ςφνολο των υποχρεϊςεων των γεωργϊν βιομθχανικισ κάνναβθσ
περιγράφονται ςτθν ανωτζρω ΥΑ)

5. Ο/θ γεωργόσ, προκειμζνου να κάνει χριςθ ενόσ δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ, δθλϊνει τα αγροτεμάχια
που αντιςτοιχοφν ςτα επιλζξιμα εκτάρια τα οποία ςυνδζονται με δικαίωμα ενίςχυςθσ. Εκτόσ από
περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν περιςτάςεων, τα αγροτεμάχια αυτά πρζπει να βρίςκονται
ςτθ διάκεςθ του/τθσ γεωργοφ ςτισ 31 Μαΐου 2020.
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6. Για τα αποτελζςματα των διαςταυρωτικϊν ελζγχων, μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων, που αφοροφν επιλεξιμότθτα ι τισ προχποκζςεισ περιφερειοποίθςθσ και
ενεργοποίθςθσ δικαιωμάτων επί εκτάςεων ι περιπτϊςεισ εξζταςθσ επικαλφψεων αγροτεμαχίων,
εκδίδεται από τον Οργανιςμό εγκφκλιοσ, με τθν οποία ορίηονται οι διαδικαςίεσ και οι προκεςμίεσ
υποβολισ αιτθμάτων.

5.3.6 ΜΘ ΧΡΘΛΜΟΠΟΛΘΚΕΝΣΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ
Ωσ μθ χρθςιμοποιθκζντα δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ που οδθγοφνται ςτο εκνικό απόκεμα
κεωροφνται:
α. Τα δικαιϊματα ενίςχυςθσ που δεν ςυνεπάγονται καταβολζσ ενιςχφςεων επί δφο ςυναπτά ζτθ,
λόγω οποιουδιποτε εκ των κατωτζρω:
i) μθ τιρθςθσ τθσ προχπόκεςθσ του/τθσ ενεργοφ γεωργοφ
ii) το ςυνολικό ποςό των άμεςων ενιςχφςεων προ τθσ ανάκλθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
ποςϊν και τθσ εφαρμογισ διοικθτικϊν κυρϊςεων δεν υπερβαίνει τα 250€
iii) απόδειξθσ πρόκλθςθσ τεχνθζντωσ από τισ 18/10/2011 ςυνκθκϊν, με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ
μείωςθσ των ενιςχφςεων άνω των 150.000 €.
β. αρικμόσ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που δεν ενεργοποιείται από γεωργό επί δφο ςυναπτά ζτθ, εκτόσ
αν θ ενεργοποίθςθ δεν πραγματοποιικθκε λόγω ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν περιςτάςεων.
Για τον κακοριςμό των ιδιόκτθτων ι μιςκωμζνων δικαιωμάτων του/τθσ γεωργοφ που επιςτρζφονται
ςτο εκνικό απόκεμα, δίνεται προτεραιότθτα ςτα δικαιϊματα με τθ χαμθλότερθ αξία·
γ. ο αρικμόσ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που επιςτρζφονται εκουςίωσ ςτο εκνικό απόκεμα από το
γεωργό, το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020
Οι γεωργοί που επιςτρζφουν εκουςίωσ τα δικαιϊματα τουσ ςτο εκνικό απόκεμα το 2020 και
υποβάλλουν ΕΑΕ 2020, ςυμπλθρϊνουν το πεδίο «Εκοφςια παραχϊρθςθ δικαιωμάτων βαςικισ
ενίςχυςθσ ςτο εκνικό απόκεμα το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020» και επιςυνάπτουν τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ
του Ραραρτιματοσ 5.
Οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν ΕΑΕ 2020 και επικυμοφν να επιςτρζψουν εκουςίωσ τα δικαιϊματα
τουσ ςτο εκνικό απόκεμα το 2020, αποςτζλλουν τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ 5 με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ ενιαίασ
αίτθςθσ ενίςχυςθσ ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ, Τμιμα Διαχείριςθσ
Δικαιωμάτων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δομοκοφ 5, Ακινα ΤΚ. 10445.

5.3.7 ΕΛΔΛΚΕ ΔΛΑΣΑΞΕΛ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΑΚΕΣΩΣΟ ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ
5.3.7.1

Ενςτάςεισ ι δικαςτικζσ αποφάςεισ

Σε κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ γεωργόσ, μετά από υποβολι ζνςταςθσ, αίτθςθσ κεραπείασ,
απλισ ι ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι άςκθςθσ ζνδικου μζςου ι βοθκιματοσ, δικαιϊκθκε με οριςτικι
απόφαςθ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ ι αρμόδιου δικαςτθρίου για τα κακεςτϊτα των άμεςων
ενιςχφςεων, τότε οι μεταβολζσ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό των δικαιωμάτων
βαςικισ ενίςχυςθσ από το ζτοσ, το οποίο εκδόκθκε θ εν λόγω απόφαςθ.
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5.3.7.2

Ανάκτθςθ αδικαιολογιτωσ χορθγθκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ι αφξθςθσ τθσ αξίασ
τουσ

1. Σε περίπτωςθ που, μετά τθ χοριγθςθ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ ςτουσ/ςτισ
δικαιοφχουσ, αποδειχκεί μετά από ελζγχουσ ότι ο αρικμόσ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ, που
χορθγικθκαν ιταν υπερβολικά υψθλόσ, ο αρικμόσ των κατ’ υπζρβαςθ χορθγθκζντων δικαιωμάτων
ενίςχυςθσ επιςτρζφεται ςτο εκνικό απόκεμα. Εάν το ςφάλμα αυτό οφείλεται ςτθν αρμόδια αρχι ι
ςε άλλθ αρχι και δεν ιταν εφλογα δυνατόν να εντοπιςτεί από τον/τθν δικαιοφχο, θ αξία των
υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που χορθγικθκαν ςτον/ςτθν ςυγκεκριμζνο/-θ δικαιοφχο
αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ.
2. Στθν περίπτωςθ που ο/θ ενδιαφερόμενοσ/-θ δικαιοφχοσ, ςτον/ςτθν οποίο/-α χορθγικθκε
υπερβολικά υψθλόσ αρικμόσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ, ζχει ςτο μεταξφ μεταβιβάςει
δικαιϊματα ενίςχυςθσ ςε άλλουσ δικαιοφχουσ και δεν ζχει επαρκι αρικμό δικαιωμάτων ςτθ διάκεςι
του/τθσ για να καλφψει τθν αξία των αχρεωςτιτωσ χορθγθκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, τα κατ’
υπζρβαςθ μεταβιβαςκζντα δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ επιςτρζφονται ςτο εκνικό απόκεμα κατ’
αναλογία με τον αρικμό των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, που τουσ ζχουν μεταβιβαςκεί.
3. Οι αναπροςαρμογζσ του αρικμοφ ι/και τθσ αξίασ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ που
προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο δεν ζχουν ωσ ςυνζπεια τον ςυςτθματικό εκ νζου υπολογιςμό των
υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ.
4. Δεν ανακτϊνται αδικαιολογιτωσ χορθγθκζντα δικαιϊματα ενίςχυςθσ, εφόςον θ ςυνολικι αξία των
εν λόγω δικαιωμάτων ενίςχυςθσ κατά τον χρόνο τθσ εξακρίβωςθσ για τθν εφαρμογι των
αναπροςαρμογϊν, που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο, δεν υπερβαίνει τα 50 ευρϊ για κανζνα από
τα ζτθ εφαρμογισ του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ.
5. Εάν ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ ζχουν ιδθ καταβλθκεί ενιςχφςεισ, τα ςχετικά ποςά κεωροφνται
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα και ανακτϊνται.

5.4 ΕΝΛΧΤΘ ΓΛΑ ΓΕΩΡΓΛΚΕ ΠΡΑΚΣΛΚΕ ΕΠΩΦΕΛΕΛ ΓΛΑ ΣΟ ΚΛΛΜΑ ΚΑΛ ΣΟ
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ («ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ»)

5.4.1 ΠΕΔΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Θ ενίςχυςθ για γεωργικζσ πρακτικζσ επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον (εφεξισ «πράςινθ
ενίςχυςθ) χορθγείται ανεξαιρζτωσ ςε όλουσ τουσ/τισ δικαιοφχουσ του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ
κατόπιν ενεργοποίθςθσ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ.

5.4.2 ΣΡΟΠΟ ΧΟΡΘΓΘΘ ΣΘ ΕΝΛΧΤΘ
Θ πράςινθ ενίςχυςθ χορθγείται ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ αξίασ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που
ενεργοποιεί ο/θ γεωργόσ για κάκε ςυγκεκριμζνο ζτοσ.
Τα ποςά που κατανζμονται με για τθν πράςινθ ενίςχυςθ ακολουκοφν τθν ίδια κατανομι με τθ βαςικι
ενίςχυςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.3.3 τθσ παροφςασ.
Σελίδα 46 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

5.4.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΓΕΩΡΓΩΝ
Οι δικαιοφχοι γεωργοί τθροφν ςε όλα τα επιλζξιμα αγροτεμάχιά τουσ τισ γεωργικζσ πρακτικζσ που
είναι επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον
γεωργικζσ πρακτικζσ είναι οι εξισ:


Διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν·



Υπαρξθ περιοχισ οικολογικισ εςτίαςθσ ςτθ γεωργικι ζκταςθ



Διατιρθςθ των υφιςτάμενων μόνιμων βοςκοτόπων

Για τουσ/τισ γεωργοφσ που ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 29
παράγραφοσ 1 του Καν. (ΕΚ) αρικ. 834/2007 όςον αφορά τθ βιολογικι γεωργία, τα αγροτεμάχια που
χρηςιμοποιοφνται για βιολογική παραγωγή ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Καν.(ΕΚ) αρικ. 834/2007,
εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των ανωτζρω πρακτικϊν.
5.4.3.1 ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΘΘ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΩΝ
1. Πταν θ αρόςιμθ γθ του/τθσ γεωργοφ καλφπτει ζκταςθ μεταξφ 10 και 30 εκταρίων πρζπει να
υπάρχουν τουλάχιςτον δφο διαφορετικζσ καλλιζργειεσ ςε αυτι τθν αρόςιμθ γθ. Θ κφρια καλλιζργεια
δεν πρζπει να καλφπτει περιςςότερο από το 75% αυτισ τθσ αρόςιμθσ γθσ.
Πταν θ αρόςιμθ γθ του/τθσ γεωργοφ καλφπτει ζκταςθ πάνω από 30 εκτάρια, πρζπει να υπάρχουν
τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ καλλιζργειεσ ςε αυτι τθν αρόςιμθ γθ. Θ κφρια καλλιζργεια δεν
πρζπει να καλφπτει πάνω από το 75% αυτισ τθσ αρόςιμθσ γθσ και οι δφο κφριεσ καλλιζργειεσ δεν
πρζπει να καλφπτουν από κοινοφ πάνω από το 95% αυτισ τθσ αρόςιμθσ γθσ.
2. Με τθν επιφφλαξθ του αρικμοφ των καλλιεργειϊν που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1,
τα ανϊτατα όρια δεν εφαρμόηονται ςτισ εκμεταλλεφςεισ όπου αγρωςτϊδθ ι λοιπά ποϊδθ
κτθνοτροφικά φυτά ι γθ υπό αγρανάπαυςθ ι καλλιζργειεσ κάτω από το νερό για ςθμαντικό μζροσ
του ζτουσ ι για ςθμαντικό μζροσ του κφκλου καλλιζργειασ καλφπτουν άνω του 75% τθσ αρόςιμθσ γθσ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ κφρια καλλιζργεια ςτθν υπόλοιπθ αρόςιμθ ζκταςθ δεν καλφπτει άνω του
75% τθσ υπόλοιπθσ αυτισ αρόςιμθσ γθσ, εκτόσ εάν θ υπόλοιπθ αυτι ζκταςθ καλφπτεται από
αγρωςτϊδθ ι λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά ι γθ υπό αγρανάπαυςθ.
3. Για τουσ ςκοποφσ τθσ διαφοροποίθςθσ, ωσ «καλλιζργεια» νοείται αδιακρίτωσ:
i. θ καλλιζργεια οποιουδιποτε εκ των διαφορετικϊν γενϊν που ορίηονται ςτθ βοτανικι
ταξινόμθςθ των καλλιεργειϊν
ii. θ καλλιζργεια οποιουδιποτε εκ των ειδϊν ςτθν περίπτωςθ Brassicaceae, Solanaceae και
Cucurbitaceae,
iii. θ γθ υπό αγρανάπαυςθ
iv. τα αγρωςτϊδθ ι άλλα ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά (κοφτολίβαδα και λόλιουμ)
3. Για τον υπολογιςμό των μεριδίων των διαφορετικϊν καλλιεργειϊν:


θ περίοδοσ που λαμβάνεται υπόψθ είναι το πλζον ςθμαντικό μζροσ τθσ καλλιεργθτικισ
περιόδου.
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ςε ζκταςθ όπου εφαρμόηεται ςυγκαλλιζργεια με δφο ι περιςςότερεσ ταυτόχρονεσ
καλλιζργειεσ ςε διαφορετικζσ ςειρζσ, κάκε καλλιζργεια υπολογίηεται ωσ ξεχωριςτι όταν
καλφπτει τουλάχιςτον το 25% τθσ ζκταςθσ. Θ ζκταςθ που καλφπτεται από τισ διαφορετικζσ
καλλιζργειεσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τθν ζκταςθ όπου εφαρμόηεται θ ςυγκαλλιζργεια με
τον αρικμό των καλλιεργειϊν που καλφπτουν τουλάχιςτον το 25% τθσ εν λόγω ζκταςθσ,
ανεξάρτθτα από το πραγματικό μερίδιο μιασ καλλιζργειασ ςτθν εν λόγω ζκταςθ.



Σε ζκταςθ με κφρια και επίςπορθ καλλιζργεια, θ ζκταςθ κεωρείται ότι καλφπτεται μόνο με
τθν κφρια καλλιζργεια.

ΕΞΑΛΡΕΕΛ ΑΠΟ ΣΘ ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΘΘ
Θ διαφοροποίθςθ των καλλιεργειϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.4.3.1 δεν εφαρμόηεται ςτισ
εξισ περιπτϊςεισ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων:
α. Πταν θ αρόςιμθ γθ καλλιεργείται εξ ολοκλιρου με καλλιζργειεσ κάτω από το νερό για ςθμαντικό
μζροσ του ζτουσ ι για ςθμαντικό μζροσ του κφκλου καλλιζργειασ.
β. Πταν ποςοςτό μεγαλφτερο του 75% τθσ αρόςιμθσ γθσ:


χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι αγρωςτωδϊν ι λοιπϊν ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν,



καλλιεργείται με καλλιζργειεσ ψυχανκϊν



χρθςιμοποιείται ωσ γθ υπό αγρανάπαυςθ



ι αποτελεί ςυνδυαςμό των ανωτζρω χριςεων,

γ. Πταν ποςοςτό μεγαλφτερο του 75% τθσ επιλζξιμθσ γεωργικισ ζκταςθσ:


αποτελεί μόνιμο βοςκότοπο,



χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι αγρωςτωδϊν ι λοιπϊν ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν



ι καλλιεργείται με καλλιζργειεσ κάτω από νερό για ςθμαντικό μζροσ του ζτουσ ι για
ςθμαντικό μζροσ του κφκλου καλλιζργειασ



ι αποτελεί ςυνδυαςμό των ανωτζρω χριςεων
5.4.3.2 ΤΠΑΡΞΘ ΠΕΡΛΟΧΘ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΘ ΕΣΛΑΘ

1. Πταν θ αρόςιμθ γθ μιασ εκμετάλλευςθσ καλφπτει περιςςότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί
διαςφαλίηουν ότι, από τθν 1θ Λανουαρίου 2020, μια ζκταςθ αντιςτοιχοφςα τουλάχιςτον ςτο 5 % τθσ
αρόςιμθσ γθσ τθσ εκμετάλλευςθσ που διλωςε ο/θ γεωργόσ αποτελεί περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ.
Οι εν λόγω περιοχζσ είναι ςτθ διάκεςθ του/τθσ γεωργοφ και εφαπτόμενεσ ςτθν αρόςιμθ ζκταςθ.
Περιοχζσ οικολογικισ εςτίαςθσ ορίηονται τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α. Γθ υπό αγρανάπαυςθ, με ςυντελεςτι ςτάκμιςθσ 1
β. Χαρακτθριςτικά τοπίου:


Δενδροςτοιχίεσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ διάμετροσ των κομϊν των δζνδρων υπερβαίνει
το ζνα μζτρο και θ μεταξφ των κομϊν απόςταςθ δεν υπερβαίνει τα πζντε μζτρα. Το ςτοιχείο
αυτό υπολογίηεται ωσ ζκταςθ με ςυντελεςτι μετατροπισ 5 και ςτάκμιςθσ 2,
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υςτάδεσ δζνδρων με αλλθλεπικαλυπτόμενεσ κόμεσ και οι καμνϊνεσ, με μζγιςτθ αποδεκτι
ζκταςθ τα 0,3 εκτάρια και ςυντελεςτι ςτάκμιςθσ 1,5.



Σάφροι, περιλαμβανομζνων ανοικτϊν υδάτινων ρευμάτων για ςκοποφσ άρδευςθσ ι
αποςτράγγιςθσ, εξαιρουμζνων των καναλιϊν που καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα. Ο
ςυντελεςτισ μετατροπισ είναι 5 και ςτάκμιςθσ 2.



Ηϊνεσ ανάςχεςθσ κατά μικοσ των υδατορεμάτων και λοιπϊν υδάτινων όγκων, που
ςυνίςτανται ςε ακαλλιζργθτο περικϊριο ενόσ μζτρου ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ Καλισ
Γεωργικισ και Ρεριβαλλοντικισ Κατάςταςθσ τθσ Ρολλαπλισ Συμμόρφωςθσ για τα φδατα. Ο
ςυντελεςτισ μετατροπισ είναι 6 και ςτάκμιςθσ 1,5.
o

Θ ζκταςθ του ανωτζρω ακαλλιζργθτου περικωρίου θ οποία αφορά ςε τεμάχια
ενταγμζνα ςτθ Δράςθ Μ10.1.04, τα οποία εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα, και θ
οποία ςυμπλθρϊνεται και χρθςιμοποιείται για τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων τθσ
Δράςθσ εξαιρείται από τθ λιψθ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 10.1.4
προκειμζνου

να

αποφεφγεται

περίπτωςθ

διπλισ

χρθματοδότθςθσ

του

ακαλλιζργθτου περικωρίου αυτοφ.

γ. Εκτάςεισ με καλλιζργεια που ζχει ικανότθτεσ δζςμευςθσ του αηϊτου (ψυχανκι), με ςυντελεςτι
ςτάκμιςθσ 1, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουκων γενϊν και ειδϊν:
i.

Medicago sativa (Μθδικι)

ii.

Phaseolus spp. (Φαςόλια)

iii.

Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)

iv.

Lotus corniculatus (Λωτόσ)

v.

Cicer spp. (εβφκια)

vi.

Trifolium spp. (Τριφφλλια)

vii.

Vicia faba (Βρϊςιμα κουκιά)

viii.

Lens culinaris (Φακζσ)

ix.

Lupinus spp. (Λοφπινα)

x.

Pisum spp. (Μπιηζλια)

xi.

Vicia spp. (Βίκοσ κ.α.)

Σε γθ υπό αγρανάπαυςθ και εκτάςεισ με καλλιζργεια ψυχανκϊν που δθλϊνονται ωσ Ρεριοχζσ
Οικολογικισ Εςτίαςθσ, απαγορεφεται θ χριςθ προϊόντων φυτοπροςταςίασ.
ΕΞΑΛΡΕΕΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΤΠΑΡΞΘ ΠΕΡΛΟΧΘ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΘ ΕΣΛΑΘ
Θ φπαρξθ περιοχισ οικολογικισ δεν απαιτείται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:

α. Πταν ποςοςτό μεγαλφτερο του 75% τθσ αρόςιμθσ γθσ:


χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι αγρωςτωδϊν ι λοιπϊν ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν,
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χρθςιμοποιείται ωσ γθ υπό αγρανάπαυςθ,



καλλιεργείται με καλλιζργειεσ ψυχανκϊν



ι αποτελεί ςυνδυαςμό των ανωτζρω χριςεων

β. Πταν ποςοςτό μεγαλφτερο του 75% τθσ επιλζξιμθσ γεωργικισ ζκταςθσ:


αποτελεί μόνιμο βοςκότοπο,



χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι αγρωςτωδϊν ι λοιπϊν ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν



καλλιεργείται με καλλιζργειεσ κάτω από νερό για ςθμαντικό μζροσ του ζτουσ ι για
ςθμαντικό μζροσ του κφκλου καλλιζργειασ



ι αποτελεί ςυνδυαςμό των ανωτζρω χριςεων

Αρόσιμη
Καμία
έκταση
υποχρζωςθ
εκμετάλλευσης
<10 εκτάρια

Κφρια
καλλιζργεια ≤75%



10-15 εκτάρια



15-30 εκτάρια



>30 εκτάρια

2
κφριεσ Περιοχισ
καλλιζργειεσ
Οικολογικισ
≤95%
Εςτίαςθσ EFA≥5%



Πίνακασ 3, Οι υποχρεϊςεισ του πραςινίςματοσ ςυνοπτικά




5.4.3.3 ΔΛΑΣΘΡΘΘ ΜΟΝΛΜΩΝ ΒΟΚΟΣΟΠΩΝ
Στισ εκτάςεισ μόνιμων βοςκότοπων που βρίςκονται εντόσ των περιοχϊν του Δικτφου Φφςθ 2000
(Natura), δεν επιτρζπεται θ άροςθ, κακϊσ και θ αλλαγι τθσ γεωργικισ τουσ χριςθσ από μόνιμουσ
βοςκότοπουσ.
Θ αναλογία τθσ γθσ που αποτελεί μόνιμο βοςκότοπο προσ τθ ςυνολικι γεωργικι ζκταςθ που
δθλϊνεται κατ’ ζτοσ από τουσ/τισ γεωργοφσ ςτθν αίτθςθ ενίςχυςθσ, δεν μειϊνεται κατά ποςοςτό
μεγαλφτερο του 5% ςε ςφγκριςθ με τθν αναλογία αναφοράσ που κακορίηεται με βάςθ το αρ. 45, παρ.
2, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Οι γεωργοί οι οποίοι/-εσ επικυμοφν να αλλάξουν τθ χριςθ εκτάςεων που
αποτελοφν μόνιμουσ βοςκότοπουσ, αιτοφνται προθγουμζνωσ άδεια από τον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., θ οποία
δφναται να χορθγείται, εφόςον δεν προκφπτει μείωςθ τθσ ετιςιασ αναλογίασ μονίμων βοςκότοπων
προσ το ςφνολο των γεωργικϊν εκτάςεων ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ αναλογία αναφοράσ. Σε
περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ποςοςτοφ μείωςθσ τθσ αναλογίασ μόνιμων βοςκότοπων προσ τθ ςυνολικι
γεωργικι ζκταςθ ςε εκνικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ αναλογίασ αναφοράσ, ο
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να ςυμμορφωκοφν οι γεωργοί, που ζχουν
κάνει τισ μεγαλφτερεσ αναλογικά υπερβάςεισ, προκειμζνου θ μεταβολι τθσ αναλογίασ να παραμείνει
εντόσ του προβλεπόμενου ορίου ςε εκνικό επίπεδο.

5.5 ΕΝΛΧΤΘ ΓΛΑ ΓΕΩΡΓΟΤ ΝΕΑΡΘ ΘΛΛΚΛΑ
5.5.1 ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΛ ΕΝΛΧΤΘ – ΟΡΟΛ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ
1. Θ ενίςχυςθ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ χορθγείται ετθςίωσ ςε δικαιοφχουσ του κακεςτϊτοσ
βαςικισ ενίςχυςθσ, με τθν προχπόκεςθ να είναι νζοι/-εσ γεωργοί.
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2 Για τουσ ςκοποφσ του εν λόγω κακεςτϊτοσ, ωσ γεωργοί νεαρισ θλικίασ, με πρϊτθ υποβολι
ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ το 2020 νοοφνται:
α. Τα Φυςικά Πρόςωπα, εφόςον:


δθμιουργοφν για πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ ι



ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια των πζντε ετϊν που προθγοφνται τθσ πρϊτθσ
υποβολισ αίτθςθσ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ



είναι θλικίασ ζωσ 40 ετϊν κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
θσ

Για το ζτοσ υποβολισ 1 αίτθςθσ το 2020, ωσ νζοι/-εσ γεωργοί κεωροφνται:


όςοι/-εσ γεννικθκαν από 01.01.1980 ζωσ 31.12.2002



το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ τουσ ταυτίηεται με το ζτοσ που ζχουν υποβάλλει
πρϊτθ φορά Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ από το ζτοσ 2015 και μετά.

β. Τα Νομικά Πρόςωπα (ι Λερζσ Μονζσ), ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον πλθροφνται
οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:


Το νομικό πρόςωπο δικαιοφται ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ
και ζχει ενεργοποιιςει δικαιϊματα ενίςχυςθσ ι δθλϊςει επιλζξιμα εκτάρια.



Τουλάχιςτον ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτο κεφάλαιο ι και ςτθ
διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου είναι νζοσ/-α γεωργόσ, δθλαδι:



γεννικθκε από 01.01.1980 ζωσ 31.12.2002



το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ταυτίηεται με το ζτοσ ζναρξθσ κακθκόντων
ςτο Νομικό Ρρόςωπο, από το ζτοσ 2015 και μετά



αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά ςτισ
αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ για
κάκε ζτοσ υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ γεωργϊν νεαρισ θλικίασ, είτε αποκλειςτικά είτε από κοινοφ με άλλουσ νζουσ
γεωργοφσ («οικονομικοί διαχειριςτζσ») ςε αυτό.

Υπό τουσ εξισ όρουσ:


ωσ πρϊτθ υποβολι αίτθςθσ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ νοείται θ πρϊτθ υποβολι
αίτθςθσ ενίςχυςθσ του νομικοφ προςϊπου ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ των νζων γεωργϊν.



ωσ δθμιουργία εκμετάλλευςθσ για πρϊτθ φορά, νοείται θ εγκατάςταςθ των νζων γεωργϊν
που αςκοφν ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ που περιςςότεροι νζοι
γεωργοί ζχουν αποκτιςει ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου ςε διαφορετικζσ χρονικζσ
ςτιγμζσ, ωσ χρόνοσ τθσ «δθμιουργίασ» κεωρείται θ απόκτθςθ του ελζγχου που προθγείται
χρονικά.

3. Ωσ νζοι/-εσ γεωργοί, επίςθσ νοοφνται:
α. Τα φυςικά πρόςωπα που εντάχκθκαν ςτο κακεςτϊσ γεωργϊν νεαρισ θλικίασ τα ζτθ 2016 - 2019
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β. Τα νομικά πρόςωπα (ι οι Λερζσ Μονζσ) που εντάχκθκαν ςτο κακεςτϊσ γεωργϊν νεαρισ θλικίασ τα
ζτθ 2016 – 2019. Σε περίπτωςθ που πολλά φυςικά πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων και
προςϊπου(-ων) που δεν είναι γεωργόσ/-οί νεαρισ θλικίασ, ςυμμετζχουν ςτο κεφάλαιο ι ςτθ
διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου, ο/θ γεωργόσ/-οί νεαρισ θλικίασ, για κάκε ζτοσ για το οποίο το
νομικό πρόςωπο υποβάλλει αίτθςθ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ γεωργϊν νεαρισ θλικίασ,
είναι ςε κζςθ να αςκεί/-οφν τον εν λόγω αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο .
Θ ενίςχυςθ παφει να χορθγείται, εάν όλοι γεωργοί νεαρισ θλικίασ που πλθροφν τα κριτιρια ζχουν
παφςει να αςκοφν τον ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου.
5.5.2 ΣΡΟΠΟ ΧΟΡΘΓΘΘ ΣΘ ΕΝΛΧΤΘ
1. Το φψοσ τθσ ενίςχυςθσ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ υπολογίηεται κάκε χρόνο, με τον
πολλαπλαςιαςμό των ενεργοποιθκζντων δικαιωμάτων από το νζο γεωργό, με ςυντελεςτι που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό μεταξφ 25% ζωσ 50% τθσ μζςθσ αξίασ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που
κατζχει ι μιςκϊνει ο/θ γεωργόσ.
2. Θ ενίςχυςθ χορθγείται μζχρι ανϊτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάκε δικαιοφχο
3. Θ ενίςχυςθ χορθγείται για περίοδο πζντε ετϊν ανά δικαιοφχο αρχισ γενομζνθσ από τθν πρϊτθ
υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ που οδθγεί ςε πλθρωμι του
κακεςτϊτοσ.

5.6 ΚΑΚΕΣΩ ΜΛΚΡΟΚΑΛΛΛΕΡΓΘΣΩΝ
5.6.1 ΕΝΣΑΞΘ ΚΑΛ ΑΠΕΝΣΑΞΘ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΚΕΣΩ
1. Το 2015 κεςπίςτθκε το κακεςτϊσ των μικρϊν καλλιεργθτϊν, ςτο οποίο εντάχκθκαν οι γεωργοί,
πλθρϊντασ οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
2. Γεωργοί, οι οποίοι/-εσ το 2020 λαμβάνουν δικαιϊματα ενίςχυςθσ λόγω κλθρονομιάσ από γεωργό
που ςυμμετείχε ςτο κακεςτϊσ των μικροκαλλιεργθτϊν, είναι επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτο εν λόγω
κακεςτϊσ, εφόςον ιςχφουν ςωρευτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:
(α) πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ
(β) κλθρονομοφν το ςφνολο των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, που κατείχε ο/θ γεωργόσ, από τον οποίο
μεταβιβάηονται τα δικαιϊματα ενίςχυςθσ.
3. Γεωργοί, οι οποίοι/-εσ εντάχκθκαν ςτο κακεςτϊσ το ζτοσ 2015 ι το 2016 ι το 2017 ι το 2018 ι το
2019, βάςει τθσ δυνατότθτασ του ςθμείου (β) και δεν επικυμοφν παραμονι ςτο κακεςτϊσ των
μικροκαλλιεργθτϊν το 2020, μποροφν να απενταχκοφν από αυτό δθλϊνοντασ τθν ςχετικι πρόκεςθ
τουσ ςτθν ΕΑΕ 2020. Πςοι επιλζγουν να απενταχκοφν, δεν ζχουν πλζον δικαίωμα επανζνταξθσ ςτο εν
λόγω κακεςτϊσ.
5.6.2 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕ
1. Τα δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ, που κατζχουν γεωργοί που ςυμμετζχουν ςτο κακεςτϊσ των
μικροκαλλιεργθτϊν υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ τθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων.
2. Οι γεωργοί που ςυμμετζχουν ςτο κακεςτϊσ των μικροκαλλιεργθτϊν, εξαιροφνται από τισ
γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ που προβλζπονται για τθν τιρθςθ των γεωργικϊν πρακτικϊν επωφελϊν
για το κλίμα και το περιβάλλον, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των εκταρίων που δθλϊνουν.
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3. Οι γεωργοί που ςυμμετζχουν ςτο κακεςτϊσ των μικροκαλλιεργθτϊν, εξαιροφνται από τθν επιβολι
διοικθτικισ κφρωςθσ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των κανόνων τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ του
άρκρου 93 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1306/2013.
5.6.3 ΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΣΘ ΕΝΛΧΤΘ
Το ποςό τθσ ετιςιασ ενίςχυςθσ για κάκε γεωργό που ςυμμετζχει ςτο κακεςτϊσ των
μικροκαλλιεργθτϊν ορίηεται ίςο προσ τθ ςυνολικι αξία των ενιςχφςεων που πρζπει να χορθγοφνται
ετθςίωσ ςτο γεωργό, ςφμφωνα με τουσ Τίτλουσ ΛΛΛ και IV του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 (δθλ,
άκροιςμα βαςικισ ενίςχυςθσ, πράςινθσ ενίςχυςθσ, ενίςχυςθσ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ,
ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων και ειδικισ ενίςχυςθσ βάμβακοσ). Το ωσ άνω ποςό, δεν υπερβαίνει το
ποςό των 1.250€.
Πταν το άκροιςμα των εν λόγω ποςϊν για ςυγκεκριμζνο γεωργό υπερβαίνει το ποςό των 1.250€,
κάκε ποςό μειϊνεται κατ' αναλογία.

5.7 ΠΡΟΑΛΡΕΣΛΚΘ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΘ ΣΘΡΛΞΘ
1. Σε εφαρμογι των άρκρων 52-53 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013, το ζτοσ 2020 χορθγείται
ςυνδεδεμζνθ ςτιριξθ για τα παρακάτω προϊόντα:
1.φηι
2. Σκλθρό Σίτο
3. Βόειο κρζασ
4. Βιομθχανικι τομάτα
5. Ρορτοκάλια χυμοποίθςθσ
6. Αιγοπρόβειο κρζασ
7. Κορικιακι ςταφίδα
8. Πςπρια ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ
9. Ρρωτεϊνοφχα κτθνοτροφικά ψυχανκι
10. Σπόροι ςποράσ
11. Σπαράγγια
12. Μεταξοςκϊλθκεσ
13. Σακχαρότευτλα
14.Ειδικι ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ για τουσ/τισ γεωργοφσ που εκτρζφουν βοοειδι, διζκεταν
ειδικά δικαιϊματα με βάςθ τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δθλϊνουν επιλζξιμεσ εκτάςεισ
15. οδάκινα προσ χυμοποίθςθ
16. Ειδικι ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ για τουσ/τισ γεωργοφσ που εκτρζφουν αιγοπρόβατα, διζκεταν
ειδικά δικαιϊματα με βάςθ τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δθλϊνουν επιλζξιμεσ εκτάςεισ
17. Καρποί με κζλυφοσ
18. Μιλα
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19. Ρρωτεϊνοφχα Κτθνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανκι
2. Οι όροι και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ των ενιςχφςεων αυτϊν περιγράφονται ςε ςχετικζσ
Υπουργικζσ αποφάςεισ.

5.8 ΕΛΔΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ ΓΛΑ ΣΟ ΒΑΜΒΑΚΛ
1. Στουσ/ςτισ γεωργοφσ που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο ςτον κωδικό ΣΟ520100 χορθγείται
ενίςχυςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ των άρκρων 56-60 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013.
2. Θ ενίςχυςθ αυτι χορθγείται με βάςθ τθν επιλζξιμθ ζκταςθ που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάκε
δικαιοφχο.
3. Λεπτομερείσ διατάξεισ για τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ενίςχυςθσ αυτισ περιγράφονται
ςτθν υπ’ αρικ. 1178/27361/10.03.2015 Υπουργικι Απόφαςθ όπωσ ιςχφει..
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6 ΠΟΛΛΑΠΛΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ
Δικαιοφχοι που λαμβάνουν άμεςεσ ενιςχφςεισ δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013,
ενιςχφςεισ δυνάμει των άρκρων 46 και 47 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 και ετιςιεσ
πριμοδοτιςεισ δυνάμει του άρκρου 21 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α) και β), των άρκρων 28 ζωσ 31 και
των άρκρων 33 και 34 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, οφείλουν να τθροφν τισ κανονιςτικζσ
απαιτιςεισ διαχείριςθσ που απορρζουν από τθν ενωςιακι νομοκεςία και ςτα πρότυπα για τθν καλι
γεωργικι και περιβαλλοντικι κατάςταςθ των εκτάςεων που κεςπίηονται ςε εκνικό επίπεδο, όπωσ
απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα ΛΛ του Κανονιςμοφ 1306/13, όςον αφορά τουσ ακόλουκουσ τομείσ:
α) περιβάλλον, κλιματικι αλλαγι και καλι γεωργικι κατάςταςθ των εκτάςεων·
β) δθμόςια υγεία και υγεία των ηϊων και των φυτϊν,
γ) καλι μεταχείριςθ των ηϊων.
Εφόςον ο/θ δικαιοφχοσ δεν τθρεί τουσ κανόνεσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ, του επιβάλλεται
διοικθτικι κφρωςθ. Ωςτόςο δεν εφαρμόηεται διοικθτικι κφρωςθ ςτουσ/τισ δικαιοφχουσ που
ςυμμετζχουν ςτο κακεςτϊσ για τουσ μικροκαλλιεργθτζσ που αναφζρεται ςτον τίτλο V του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013.
Οι υποχρεϊςεισ των γεωργϊν ςε ςχζςθ με τισ παραπάνω απαιτιςεισ, περιγράφονται αναλυτικά ςτθν
κατ’ ζτοσ εκδιδόμενθ εγκφκλιο του ΟΡΕΚΕΡΕ για τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ.

Σελίδα 55 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

7 ΚΤΡΩΕΛ ΑΜΕΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ
Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ κοινισ αγροτικισ πολιτικισ, λαμβάνονται όλα τα μζτρα που είναι
αναγκαία προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία που διζπει τα κακεςτϊτα
ενίςχυςθσ.
Σθμαντικό μζτρο για τθν προςταςία των γεωργικϊν ταμείων, αποτελεί θ επιβολι αποτελεςματικϊν,
αποτρεπτικϊν και αναλογικϊν κυρϊςεων και εφόςον κρίνεται αναγκαίο, θ κίνθςθ νομικϊν
διαδικαςιϊν προσ το ςκοπό αυτό, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα με τα κριτιρια
επιλεξιμότθτασ, τισ δεςμεφςεισ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τουσ όρουσ χοριγθςθσ τθσ
ενίςχυςθσ ι τθσ ςτιριξθσ που προβλζπονται ςτθν τομεακι γεωργικι νομοκεςία.
Θ επαλικευςθ των όρων επιλεξιμότθτασ, των δεςμεφςεων και άλλων υποχρεϊςεων, διαπιςτϊνεται
με τθ διενζργεια μθχανογραφικϊν διαςταυρωτικϊν, διοικθτικϊν και επιτοπίων ελζγχων.
Το παρόν κεφάλαιο, αναφζρεται ςτον υπολογιςμό των μειϊςεων και κυρϊςεων οι οποίεσ
εφαρμόηονται:
1.

επί των άμεςων ενιςχφςεων που χορθγοφνται ςε γεωργό, ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ

2.

ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ, τισ δεςμεφςεισ ι άλλεσ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εφαρμογι των κανόνων ςτιριξθσ ςτα κακεςτϊτα
ενίςχυςθσ με βάςθ τθν ζκταςθ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Λ του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1307/2013.

3.

λόγω μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ επί των άμεςων
ενιςχφςεων και των ενιςχφςεων των μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ, με τθν εξαίρεςθ του
κακεςτϊτοσ των μικροκαλλιεργθτϊν.
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7.1 ΚΤΡΩΕΛ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΕΛ ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΛΣΘΘ
7.1.1 ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ ΤΠΟΒΟΛΘ
i.

1. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και τισ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ θ υποβολι μετά
τθν καταλθκτικι θμερομθνία (υποβολι μετά τισ 15 Ιουνίου 2020) τθσ ενιαίασ αίτθςθσ
ενίςχυςθσ, ςυνεπάγεται μείωςθ των ποςϊν που ο/θ κάτοχοσ εκμετάλλευςθσ κα είχε
δικαίωμα να λάβει ωσ ενίςχυςθ, εάν θ αίτθςθ είχε υποβλθκεί εμπρόκεςμα, κατά 1% ανά
εργάςιμθ θμζρα.

ii.

ςε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ (πχ χοριγθςθ
δικαιωμάτων από το Εκνικό Απόκεμα), μείωςθ των ποςϊν που πρζπει να καταβλθκοφν κατά
το ςυγκεκριμζνο ζτοσ ςε ςχζςθ με τα δικαιϊματα ενίςχυςθσ που πρόκειται να χορθγθκοφν
ςτον/τθν δικαιοφχο, κατά 3% ανά εργάςιμθ θμζρα

2. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ μεγαλφτερθσ των 25 θμερολογιακϊν θμερϊν (δθλαδι υποβολισ τθσ
αίτθςθσ μετά τθν Παραςκευι 10 Λουλίου 2020), θ αίτθςθ κεωρείται ωσ μθ αποδεκτι και δεν
χορθγοφνται ςτον/τθν δικαιοφχο δικαιϊματα ενίςχυςθσ οφτε, κατά περίπτωςθ, αυξάνεται θ αξία των
δικαιωμάτων ενίςχυςθσ.
7.1.2 ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ ΣΘ ΕΝΛΑΛΑ ΑΛΣΘΘ
Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και τισ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ, θ υποβολι τροποποίθςθσ
τθσ ενιαίασ αίτθςθσ μετά τθν Τρίτθ 30 Ιουνίου 2020 και μζχρι Παραςκευι 10 Ιουλίου 2020,
ςυνεπάγεται μείωςθ κατά 1% ανά εργάςιμθ θμζρα των ποςϊν που ςχετίηονται με τθν πραγματικι
χριςθ των ςυγκεκριμζνων αγροτεμαχίων.
Οι τροποποιιςεισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ι τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ γίνονται αποδεκτζσ μόνον ζωσ τθν
τελευταία δυνατι θμερομθνία για εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ ενιαίασ.
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Αρικμόσ
θμζρασ

0

Πίνακασ 4, Κυρϊςεισ ζτουσ 2020 ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ υποβολισ
Θμερομθνία υποβολισ
Ποςοςτό μείωςθσ επί Ποςοςτό μείωςθσ επί του ποςοφ
ενιαίασ αίτθςθσ
των δικαιοφμενων
των δικαιωμάτων βαςικισ
ποςϊν
ενίςχυςθσ που χορθγοφνται για
πρϊτθ φορά το 2020
0%
0%
Δευτζρα, 15 Λοφνιοσ 2020

1

Τρίτθ, 16 Λοφνιοσ 2020

1%

3%

2

Τετάρτθ, 17 Λοφνιοσ 2020

2%

6%

3

Ρζμπτθ, 18 Λοφνιοσ 2020

3%

9%

4

Ραραςκευι, 19 Λοφνιοσ 2020

4%

12%

5

Σάββατο, 20 Λοφνιοσ 2020

4%

12%

6

Κυριακι, 21 Λοφνιοσ 2020

4%

12%

7

Δευτζρα, 22 Λοφνιοσ 2020

5%

15%

8

Τρίτθ, 23 Λοφνιοσ 2020

6%

18%

9

Τετάρτθ, 24 Λοφνιοσ 2020

7%

21%

10

Ρζμπτθ, 25 Λοφνιοσ 2020

8%

24%

11

Ραραςκευι, 26 Λοφνιοσ 2020

9%

27%

12

Σάββατο, 27 Λοφνιοσ 2020

9%

27%

13

Κυριακι, 28 Λοφνιοσ 2020

9%

27%

14

Δευτζρα, 29 Λοφνιοσ 2020

10%

30%

15

Τρίτθ, 30 Λοφνιοσ 2020

11%

33%

16

Τετάρτθ, 1 Λοφλιοσ 2020

12%

36%

17

Ρζμπτθ, 2 Λοφλιοσ 2020

13%

39%

18

Ραραςκευι, 3 Λοφλιοσ 2020

14%

42%

19

Σάββατο, 4 Λοφλιοσ 2020

14%

42%

20

Κυριακι, 5 Λοφλιοσ 2020

14%

42%

21

Δευτζρα, 6 Λοφλιοσ 2020

15%

45%

22

Τρίτθ, 7 Λοφλιοσ 2020

16%

48%

23

Τετάρτθ, 8 Λοφλιοσ 2020

17%

51%

24

Ρζμπτθ, 9 Λοφλιοσ 2020

18%

54%

25

Ραραςκευι, 10 Λοφλιοσ 2020

19%

57%

26

Σάββατο, 11 Λοφλιοσ 2020

μθ αποδεκτι αίτθςθ
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7.2 ΚΤΡΩΕΛ ΧΕΣΛΚΕ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΛ ΑΛΛΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΑ
ΚΑΚΕΣΩΣΑ ΕΝΛΧΤΘ ΜΕ ΒΑΘ ΣΘΝ ΕΚΣΑΘ
Θ παροφςα παράγραφοσ, αναφζρεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των μειϊςεων που εφαρμόηονται
ςτα κακεςτϊτα ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ (κακεςτϊτα ενίςχυςθσ τίτλων III, IV και V του κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1307/2013) και ςτα μζτρα ςτιριξθσ βάςει ζκταςθσ.
Συγκεκριμζνα, αναφζρεται:


Στα κακεςτϊτα ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ :
 Βαςικι ενίςχυςθ
 Ρράςινθ ενίςχυςθ
 Ενίςχυςθ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ
 Συνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ με βάςθ τθν ζκταςθ
 Ειδικι ενίςχυςθ για το βαμβάκι
 Ενίςχυςθ για μικροκαλλιεργθτζσ



Μζτρα ςτιριξθσ ςτα μικρά νθςιά Αιγαίου Ρελάγουσ του Κεφαλαίου IV
του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 229/2013



Στα μζτρα ςτιριξθσ βάςει ζκταςθσ τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

7.2.1 ΔΛΑΠΛΣΩΕΛ ΧΕΣΛΚΕ ΜΕ ΣΑ ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ, ΣΛ ΔΕΜΕΤΕΛ ΚΑΛ
ΣΛ ΑΛΛΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ
1. Εάν διαπιςτωκεί ότι ο/θ δικαιοφχοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ, τισ
δεςμεφςεισ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τουσ όρουσ χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ ι τθσ ςτιριξθσ
που προβλζπονται ςτθν τομεακι γεωργικι νομοκεςία, θ ενίςχυςθ δεν καταβάλλεται ι ανακαλείται
εν όλω ι εν μζρει, και, κατά περίπτωςθ, δεν χορθγοφνται ι ανακαλοφνται τα αντίςτοιχα δικαιϊματα
ενίςχυςθσ. Με τθν επιφφ λαξθ τυχόν μειϊςεων και αποκλειςμϊν από τισ ενιςχφςεισ ςε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ, επιβάλλονται επίςθσ διοικθτικζσ
κυρϊςεισ.
2. Διοικθτικζσ κυρϊςεισ επιβάλλονται ςτουσ/ςτισ δικαιοφχουσ τθσ ενίςχυςθσ ι τθσ ςτιριξθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ομάδων ι ενϊςεων αυτϊν, που δεςμεφονται από υποχρεϊςεισ τιρθςθσ
όρων χοριγθςθσ.
3. Οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ είναι αναλογικζσ και διαβακμιςμζνεσ βάςει τθσ ςοβαρότθτασ, τθσ
ζκταςθσ, τθσ διάρκειασ και τθσ επανάλθψθσ τθσ διαπιςτοφμενθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και ζχουν τισ
ακόλουκεσ μορφζσ:
i.

μείωςθ του ποςοφ ενίςχυςθσ που ζχει καταβλθκεί ι πρόκειται να καταβλθκεί ςε ςχζςθ με
τθν αίτθςθ ενίςχυςθσ που επθρεάηεται από τθ μθ ςυμμόρφωςθ και/ι ςε ςχζςθ με τισ
αιτιςεισ ενίςχυςθσ για προθγοφμενα ι επόμενα ζτθ·

ii.

καταβολι ποςοφ υπολογιηόμενου βάςει τθσ ποςότθτασ και/ι τθσ διάρκειασ τθσ μθ
ςυμμόρφωςθσ,

iii.

αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ ςτο ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ
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Μπορεί να φκάςουν μζχρι τον πλιρθ αποκλειςμό από ζνα ι περιςςότερα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ για
ζνα ι περιςςότερα θμερολογιακά ζτθ.
4. Κατά παρζκκλιςθ, όςον αφορά ςτθν πράςινθ ενίςχυςθ, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ λαμβάνουν τθ
μορφι μείωςθσ του ποςοφ των πλθρωμϊν που ζχει καταβλθκεί ι πρόκειται να καταβλθκεί.

7.2.2 ΚΑΚΕΣΩΣΑ ΕΝΛΧΤΘ ΜΕ ΒΑΘ ΣΘΝ ΕΚΣΑΘ (ΕΚΣΟ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ)
7.2.2.1 ΓΕΝΛΚΕ ΑΡΧΕ
Ωσ ζκταςθ αναφοράσ για τον υπολογιςμό των ενιςχφςεων και των κυρϊςεων ςτο πλαίςιο των
κακεςτϊτων ενίςχυςθσ με βάςθ τθν ζκταςθ (εκτόσ τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ), κακορίηεται θ ζκταςθ
τθσ καλλιεργθτικισ ομάδασ.
1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ παραγράφου, διακρίνονται οι ακόλουκεσ καλλιεργθτικζσ ομάδεσ,
κατά περίπτωςθ:
i.

εκτάςεισ που δθλϊνονται για ςκοποφσ ενεργοποίθςθσ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ςτο
πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ

ii.

εκτάςεισ που ςυνεπάγονται ενιςχφςεισ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ για γεωργοφσ νεαρισ
θλικίασ·

iii.

εκτάςεισ που δθλϊνονται ςτο πλαίςιο μζτρων προαιρετικισ ςυνδεδεμζνθσ ςτιριξθσ·

iv.

μία ομάδα για κακεμία από τισ εκτάςεισ που δθλϊνονται ςτο πλαίςιο κάκε άλλου
κακεςτϊτοσ ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ ι μζτρου ςτιριξθσ βάςει τθσ ζκταςθσ, για το οποίο
ιςχφει διαφορετικό ποςοςτό ενίςχυςθσ ι ςτιριξθσ·

v.

εκτάςεισ που δθλϊνονται ςτθ ςτιλθ «λοιπζσ χριςεισ».

2. Εάν θ ίδια ζκταςθ χρθςιμεφει ωσ βάςθ για αίτθςθ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο περιςςότερων του ενόσ
κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ, θ ζκταςθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ χωριςτά για κακζνα από τα
εν λόγω κακεςτϊτα ενίςχυςθσ ι μζτρα ςτιριξθσ.
7.2.2.2 ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΜΘ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΕΝΛΧΤΘ ΕΚΣΑΕΩΝ
Κεωροφμε ότι ζνα δθλοφμενο αγροτεμάχιο δεν πλθροί τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ τθσ ενωςιακισ
νομοκεςίασ και ζνα μζροσ του ι ολόκλθρο κεωρείται ωσ μθ επιλζξιμο, όταν:
1.

θ επιλζξιμθ ζκταςθ είναι μικρότερθ από 0,05 εκτάρια πλθν ελαιοτεμαχίων

2.

θ επιλζξιμθ ζκταςθ είναι μικρότερθ από 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο,

3.

θ επιλζξιμθ ζκταςθ είναι μικρότερθ από 0,01 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο που
βρίςκεται ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου,

4.

δεν καλλιεργείται από τον αιτοφντα ι αυτόσ δεν μπορεί να αποδείξει ότι το καλλιεργεί,

5.

αποτελεί αντικείμενο πολλϊν δθλϊςεων από πολλοφσ/-ζσ παραγωγοφσ

6.

αποτελεί αντικείμενο αίτθςθσ ενιαίασ ενίςχυςθσ και δεν πλθροί τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ του
άρκρου 32 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του θμερολογιακοφ ζτουσ
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(π.χ. είναι δενδρϊνασ καρπϊν με κζλυφοσ ενταγμζνοσ ςτο μζτρο τθσ δάςωςθσ, ςτο πλαίςιο
ςτιριξθσ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το ΕΓΤΡΕ (Καν. 1257/1999).
7.

θ ςπορά και θ καλλιζργεια δεν ζχουν γίνει ςφμφωνα με τουσ ςυνικεισ αγρονομικοφσ κανόνεσ ι
δεν πλθροφνται οι όροι επιλεξιμότθτασ τθσ, προκειμζνου για το βαμβάκι.

8.

θ ςπορά δεν είχε ολοκλθρωκεί το αργότερο πριν από τισ 31 Μαΐου 2020, προκειμζνου για το
βαμβάκι.

9.

θ καλλιζργεια, κατά περίπτωςθ, δεν ζχει φτάςει ςτο ςτάδιο ανκοφορίασ ι δεν παρζμεινε ζωσ
30.06, όπου απαιτείται, ι θ ςυγκομιδι δεν ζγινε μετά το ςτάδιο τθσ γαλακτικισ ωρίμανςθσ.

10. το τιμολόγιο αγοράσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςποράσ ςκλθροφ ςίτου, φζρει θμερομθνία μετά
τισ 31 Λανουαρίου 2020 ι μετά τισ 15/2/2020 ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει δελτίο αποςτολισ
ζωσ 31/1/2020
11. θ χρθςιμοποιοφμενθ ποικιλία είναι μθ επιλζξιμθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ
υπουργικζσ αποφάςεισ για τα ςυνδεδεμζνα κακεςτϊτα και τθν ειδικι ενίςχυςθ για το βαμβάκι.
12. ζχει καλλιζργεια για τθν οποία απαιτείται θ χριςθ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςποράσ και δεν
ζχουν υποβλθκεί ςχετικά παραςτατικά (ςκλθρό ςιτάρι, βαμβάκι, βιομθχανικι κάνναβθ)..

7.2.2.3 ΒΑΘ ΤΠΟΛΟΓΛΜΟΤ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΛ ΣΡΕΜΜΑΣΛΚΕ ΕΝΛΧΤΕΛ
1. Πςον αφορά τισ αιτιςεισ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ, τισ αιτιςεισ
ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ μικροκαλλιεργθτϊν και το κακεςτϊσ για νζουσ γεωργοφσ,
ιςχφουν τα ακόλουκα:
α) εάν ο αρικμόσ των δθλωκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ υπερβαίνει τον αρικμό των δικαιωμάτων
ενίςχυςθσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο/θ δικαιοφχοσ, ο αρικμόσ των δθλωκζντων δικαιωμάτων
ενίςχυςθσ περιορίηεται ςτον αρικμό των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο/θ
δικαιοφχοσ·
β) εάν υπάρχει απόκλιςθ μεταξφ του αρικμοφ των δθλωκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ και τθσ
δθλωκείςασ ζκταςθσ, θ δθλωκείςα ζκταςθ προςαρμόηεται με βάςθ το μικρότερο μζγεκοσ.
Οι περιπτϊςεισ α) και β) δεν εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ δικαιωμάτων από το Εκνικό
Απόκεμα.
2. Στθν περίπτωςθ αιτιςεων ενίςχυςθσ βάςει κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ, εάν θ
προςδιοριςκείςα ζκταςθ μιασ καλλιεργθτικισ ομάδασ είναι μεγαλφτερθ από τθ δθλωκείςα με τθν
αίτθςθ ενίςχυςθσ, για τον υπολογιςμό τθσ ενίςχυςθσ χρθςιμοποιείται θ δθλωκείςα ζκταςθ.
3. Με τθν επιφφλαξθ των διοικθτικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2.2.4 τθσ παροφςασ,
ςτθν περίπτωςθ των αιτιςεων ενίςχυςθσ βάςει κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ, εάν θ
δθλωκείςα ζκταςθ υπερβαίνει τθν προςδιοριςκείςα ζκταςθ για μια καλλιεργθτικι ομάδα, θ
ενίςχυςθ υπολογίηεται με βάςθ τθν προςδιοριςκείςα ζκταςθ για τθν εν λόγω καλλιεργθτικι ομάδα.
Ωςτόςο, εάν θ διαφορά μεταξφ τθσ ςυνολικισ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ και τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ
που δθλϊνεται για ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο των κακεςτϊτων άμεςων ενιςχφςεων που προβλζπονται
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ςτουσ τίτλουσ III, IV και V του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 είναι ίςθ με 0,1 εκτάριο ι μικρότερθ,
θ προςδιοριςκείςα ζκταςθ κεωρείται ίςθ με τθ δθλωκείςα ζκταςθ. Για τον υπολογιςμό αυτό
λαμβάνονται υπόψθ μόνον οι δθλωκείςεσ ωσ μεγαλφτερεσ εκτάςεισ όςον αφορά τισ καλλιεργθτικζσ
ομάδεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7.2.2.1, ςτοιχείο 1 τθσ παροφςασ.
Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται όταν θ διαφορά υπερβαίνει το 20% τθσ
ςυνολικισ ζκταςθσ που ζχει δθλωκεί για ενιςχφςεισ.
4. Στθν περίπτωςθ ενίςχυςθσ για νζουσ γεωργοφσ, εάν θ ζκταςθ που δθλϊνεται ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ υπερβαίνει το όριο των 25 εκταρίων, θ δθλωκείςα ζκταςθ μειϊνεται
με βάςθ το όριο αυτό.
5. Σε περίπτωςθ εκτάςεων βοςκοτόπων ςε παραγωγι, που δθλϊνονται για τθν ενεργοποίθςθ
δικαιωμάτων, εάν διαπιςτωκεί ότι θ πυκνότθτα βόςκθςθσ είναι μικρότερθ από 0,7 ΜΜΗ/ha, ωσ
επιλζξιμθ ζκταςθ βοςκοτόπου για τθν ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων, λογίηεται αυτι που
προκφπτει μετά από αναγωγι του ελάχιςτου ςυνολικοφ αρικμοφ ΜΜΗ που υπολογίηονται βάςει των
δθλωκζντων διοικθτικά και επιτόπια ελεγχκζντων επιλζξιμων ηϊων, ςφμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

ΕΛΔΟ / ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΩΝ ΗΩΩΝ

ΜΜΗ/ηϊο

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτιτωσ θλικίασ και φφλου)

0,15

Αρςενικά και κθλυκά βοοειδι θλικίασ κάτω των 6 μθνϊν
Αρςενικά και κθλυκά βοοειδι θλικίασ από 6 ζωσ 24 μθνϊν
Αρςενικά και κθλυκά βοοειδι θλικίασ άνω των 24 μθνϊν

0,2
0,6
1

(πηλίκο του ελάχιςτου ςυνολικοφ αριθμοφ ΜΜΖ δια τησ ελάχιςτησ απαιτοφμενησ πυκνότητασ των
0,7 ΜΜΖ/ha).
6. Εάν ο/θ κάτοχοσ τθσ εκμετάλλευςθσ δεν κατζςτθ δυνατόν να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
λόγω ανωτζρασ βίασ ι ζκτακτων περιςτάςεων, διατθρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίςχυςθ για τθν
ζκταςθ που ιταν επιλζξιμθ κατά το χρόνο που προζκυψαν οι λόγοι ανωτζρασ βίασ ι οι ζκτακτεσ
περιςτάςεισ.
7. Για τον υπολογιςμό τθσ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ, λαμβάνεται
υπόψθ ο μζςοσ όροσ τθσ αξίασ των διαφόρων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ για τθ δθλοφμενθ ζκταςθ.
7.2.2.4 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΕΛ ΔΘΛΩΘ ΕΚΣΑΘ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΑΠΟ ΣΘΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΘ

(ΜΕΣΡΑ

ΣΘΡΛΞΘ

ΣΩΝ

ΜΛΚΡΩΝ

ΝΘΛΩΝ

ΑΛΓΑΛΟΤ

ΠΕΛΑΓΟΤ,

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΕ ΕΝΛΧΤΕΛ, ΕΛΔΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ ΣΟ ΒΑΜΒΑΚΛ)
1. Εάν, όςον αφορά μια καλλιεργθτικι ομάδα όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 7.2.2.1, θ ζκταςθ
που δθλϊνεται για τθν εφαρμογι των κακεςτϊτων ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ (μζτρα ςτιριξθσ των
Μικρϊν Νθςιϊν Αιγαίου Ρελάγουσ, ςυνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ και ειδικι ενίςχυςθ ςτο βαμβάκι)
υπερβαίνει τθν ζκταςθ που προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.3. τθσ παροφςασ, τότε:
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i.

εάν θ διαφορά κυμαίνεται μεταξφ του 3% και του 20% ι υπερβαίνει τα δφο (2) εκτάρια, θ
ενίςχυςθ υπολογίηεται με βάςθ τθν προςδιοριςκείςα ζκταςθ μειωμζνθ κατά το διπλάςιο
τθσ διαπιςτωκείςασ διαφοράσ τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ.

ii.

εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 20% τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ, δεν χορθγείται
ςτρεμματικι ενίςχυςθ ι ενίςχυςθ βάςει τθσ ζκταςθσ για τθ ςχετικι καλλιεργθτικι ομάδα.

iii.

εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορθγείται ςτρεμματικι ενίςχυςθ ι ενίςχυςθ βάςει
τθσ ζκταςθσ για τθ ςχετικι καλλιεργθτικι ομάδα. Επιπροςκζτωσ, ο/θ δικαιοφχοσ υπόκειται
ςε πρόςκετθ κφρωςθ ιςόποςθ με τθν ενίςχυςθ που αντιςτοιχεί ςτθ διαφορά μεταξφ
δθλωκείςασ ζκταςθσ και προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2.2.3.
τθσ παροφςασ

2. Εάν το ποςό που υπολογίηεται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία i), ii) και iii), δεν μπορεί να αποτελζςει εξ
ολοκλιρου αντικείμενο ςυμψθφιςμοφ κατά τθ διάρκεια των τριϊν θμερολογιακϊν ετϊν που ζπονται
του θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ, το υπόλοιπο διαγράφεται.
7.2.2.5 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΕΛ ΔΘΛΩΘ ΕΚΣΑΘ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΑΠΟ ΣΘΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΘ ΓΛΑ ΕΚΣΑΕΛ ΣΟ ΠΛΑΛΛΟ ΣΟΤ ΚΑΚΕΣΩΣΟ ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ, ΣΟΤ
ΚΑΚΕΣΩΣΟ ΓΛΑ ΓΕΩΡΓΟΤ ΝΕΑΡΘ ΘΛΛΚΛΑ ΣΟΤ ΚΑΚΕΣΩΣΟ ΓΛΑ ΜΛΚΡΟΚΑΛΛΛΕΡΓΘΣΕ
ΚΑΛ ΣΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ Ε ΠΕΡΛΟΧΕ ΜΕ ΦΤΛΚΑ Ι ΑΛΛΑ ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΛΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ
1. Εάν, όςον αφορά μια καλλιεργθτικι ομάδα όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 7.2.2.1, θ ζκταςθ
που δθλϊνεται για τα κακεςτϊτα ενιςχφςεων τα οποία προβλζπονται ςτον τίτλο III και ςτον τίτλο V
κεφάλαια 1, 2, 4 και 5 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.1307/2013 υπερβαίνει τθν προςδιοριςκείςα
ζκταςθ, θ ενίςχυςθ ι θ ςτιριξθ υπολογίηεται βάςει τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ με μείωςθ κατά
1,5 φορά μεγαλφτερθ από τθ διαφορά που διαπιςτϊκθκε εάν θ εν λόγω διαφορά υπερβαίνει είτε το
3% τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ είτε τα 2 εκτάρια.
Θ διοικθτικι κφρωςθ δεν υπερβαίνει το 100 % των ποςϊν βάςει τθσ δθλωκείςασ ζκταςθσ.
2. Εάν δεν ζχει ακόμθ επιβλθκεί διοικθτικι κφρωςθ ςτον/τθν δικαιοφχο ςφμφωνα με το ςτοιχείο 1
για διλωςθ ζκταςθσ μεγαλφτερθσ από τθν πραγματικι για το ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ ι
μζτρο ςτιριξθσ, θ διοικθτικι κφρωςθ που αναφζρεται ςτο εν λόγω ςτοιχείο μειϊνεται κατά 50% εάν
θ διαφορά μεταξφ τθσ δθλωκείςασ και τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ δεν υπερβαίνει το 10% τθσ
προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ.
3. Εάν θ διοικθτικι κφρωςθ που επιβλικθκε ςτον/τθν δικαιοφχο μειϊκθκε ςφμφωνα με το ςτοιχείο 2
και πρόκειται να του επιβλθκεί νζα διοικθτικι κφρωςθ όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο
και ςτθν παράγραφο 7.2.2.7 για το ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ ι μζτρο ςτιριξθσ για το
επόμενο ζτοσ υποβολισ αιτιςεων, ο/θ δικαιοφχοσ καταβάλλει το ςφνολο τθσ διοικθτικισ κφρωςθσ
για το εν λόγω επόμενο ζτοσ υποβολισ αιτιςεων και καταβάλλει το ποςό κατά το οποίο θ διοικθτικι
κφρωςθ που υπολογίςτθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 είχε μειωκεί κατ' εφαρμογι του ςτοιχείου
2.
4. Εάν το ποςό που υπολογίηεται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 1, 2 και 3 δεν μπορεί να αποτελζςει
εξολοκλιρου αντικείμενο ςυμψθφιςμοφ κατά τθ διάρκεια των τριϊν θμερολογιακϊν ετϊν που
ζπονται του θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ, το υπόλοιπο διαγράφεται.
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7.2.2.6 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ ΓΛΑ ΣΟ ΒΑΜΒΑΚΛ
Με τθν επιφφλαξθ τθσ επιβολισ των εφαρμοςτζων διοικθτικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 7.2.2.4 τθσ παροφςασ, εάν διαπιςτωκεί ότι ο/θ δικαιοφχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το άρκρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουςιοδότθςθ
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 639/2014 τθσ Επιτροπισ, ςτερείται του δικαιϊματοσ αφξθςθσ τθσ ενίςχυςθσ
που προβλζπεται ςτο άρκρο 60 παράγραφοσ 2 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013. Επιπροςκζτωσ,
θ ενίςχυςθ για το βαμβάκι ανά επιλζξιμο εκτάριο ςφμφωνα με το άρκρο 57 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1307/2013 μειϊνεται κατά το ποςό τθσ αφξθςθσ που κα είχε κανονικά χορθγθκεί ςτον
ςυγκεκριμζνο δικαιοφχο ςφμφωνα με το άρκρο 60 παράγραφοσ 2 του εν λόγω κανονιςμοφ.

7.2.2.7 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ

- ΠΛΘΝ

ΔΘΛΩΘ ΕΚΣΑΘ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΑΠΟ ΣΘΝ

ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΘ- ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΛ ΕΝΛΧΤΕΛ ΓΛΑ ΝΕΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤ
1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ επιβολισ των εφαρμοςτζων διοικθτικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 7.2.2.4 τθσ παροφςασ, εάν διαπιςτωκεί ότι ο/θ δικαιοφχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ
υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 50 παράγραφοσ 2 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013
και ςτο άρκρο 49 του κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 639/2014, θ ενίςχυςθ για νζουσ
γεωργοφσ δεν καταβάλλεται ι ανακτάται ςτο ςφνολό τθσ. Επιπλζον, εάν διαπιςτωκεί ότι ο/θ
δικαιοφχοσ υπζβαλε αναλθκι ςτοιχεία για να αποδείξει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων,
επιβάλλεται κφρωςθ που αντιςτοιχεί ςτο 20% του ποςοφ που ζλαβε, ι κα είχε κανονικά λάβει, ο/θ
δικαιοφχοσ ωσ ενίςχυςθ για νζουσ γεωργοφσ ςφμφωνα με το άρκρο 50 παράγραφοσ 1 του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013.
2. Εάν το ποςό των αχρεϊςτθτων πλθρωμϊν και των διοικθτικϊν κυρϊςεων που αναφζρεται ςτο
ςτοιχείο 1 δεν μπορεί να αποτελζςει εξ ολοκλιρου αντικείμενο ςυμψθφιςμοφ κατά τθ διάρκεια των
τριϊν θμερολογιακϊν ετϊν που ζπονται του θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ, το υπόλοιπο
διαγράφεται.
7.2.2.8 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ ΣΟ ΠΛΑΛΛΟ ΣΩΝ ΕΛΔΛΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΘΡΛΞΘ ΣΩΝ ΜΛΚΡΩΝ
ΝΘΛΩΝ ΑΛΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΓΟΤ
1.

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 16 του καν. (ΕΕ) αρικ. 229/2013, εφόςον από τθ διενζργεια των

διοικθτικϊν και επιτόπιων ελζγχων, διαπιςτωκεί ότι ο/θ παραγωγόσ παρουςίαςε ψευδι ςτοιχεία,
αυτόσ αποκλείεται για το τρζχον ζτοσ, από τα ειδικά μζτρα ςτιριξθσ των μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου
Ρελάγουσ.
2. Εφόςον παρατθρθκοφν παρατυπίεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςτον/ςτθν παραγωγό και αφοροφν τισ
εκτάςεισ οι οποίεσ δθλϊκθκαν για τθ χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο των εν λόγω
μζτρων κακϊσ και τθν τιρθςθ των όρων πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ, εφαρμόηονται οι μειϊςεισ και οι
αποκλειςμοί που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 7.2.2.5 και 7.4 τθσ παροφςασ.
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7.2.3 ΚΑΚΕΣΩ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ
7.2.3.1 ΓΕΝΛΚΕ ΑΡΧΕ
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ τμιματοσ, ςτθν περίπτωςθ που θ ίδια ζκταςθ προςδιορίηεται για
περιςςότερεσ τθσ μίασ γεωργικζσ πρακτικζσ που είναι επωφελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον,
όπωσ αναφζρεται ςτο ςθμείο 6.3.2 τθσ παροφςασ εγκυκλίου, θ ζκταςθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ
χωριςτά για κακεμία από τισ εν λόγω πρακτικζσ προκειμζνου να υπολογιςτεί θ πράςινθ ενίςχυςθ.
7.2.3.2 ΒΑΘ ΤΠΟΛΟΓΛΜΟΤ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ
1.Για τον υπολογιςμό των εκτάςεων αναφοράσ, ιςχφουν τα εξισ:
α) εάν ο αρικμόσ των δθλωκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ υπερβαίνει τον αρικμό των δικαιωμάτων
ενίςχυςθσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο/θ δικαιοφχοσ, ο αρικμόσ των δθλωκζντων δικαιωμάτων
ενίςχυςθσ περιορίηεται ςτον αρικμό των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο/θ
δικαιοφχοσ·
β) εάν υπάρχει απόκλιςθ μεταξφ του αρικμοφ των δθλωκζντων δικαιωμάτων ενίςχυςθσ και τθσ
δθλωκείςασ ζκταςθσ, θ δθλωκείςα ζκταςθ προςαρμόηεται με βάςθ το μικρότερο μζγεκοσ.
2. Εάν θ ζκταςθ που δθλϊνεται ςε ενιαία αίτθςθ για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ υπερβαίνει τθν
προςδιοριςκείςα ζκταςθ, για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ χρθςιμοποιείται θ
προςδιοριςκείςα ζκταςθ.
7.2.3.3 ΜΕΛΩΘ ΣΘ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΠΡΟ ΣΘΝ
ΑΠΑΛΣΘΘ ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΘΘ ΣΩΝ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΩΝ
1. Στισ περιπτϊςεισ που θ αρόςιμθ ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ είναι 10 ha ζωσ 30 ha, θ εκμετάλλευςθ
δεν εξαιρείται από τθ διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν και θ ζκταςθ που ζχει προςδιοριςτεί για τθν
κφρια καλλιεργθτικι ομάδα καλφπτει περιςςότερο από το 75% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ,
θ ζκταςθ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ μειϊνεται
κατά το διπλάςιο τθσ ζκταςθσ τθσ κφριασ καλλιζργειασ που υπερβαίνει το 75% του ςυνόλου τθσ
προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ.
2. Στισ περιπτϊςεισ που θ αρόςιμθ ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ είναι πάνω από 30ha, θ εκμετάλλευςθ
δεν εξαιρείται από τθ διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν και θ ζκταςθ που ζχει προςδιοριςτεί για τθν
κφρια καλλιεργθτικι ομάδα καλφπτει περιςςότερο από το 75% του ςυνόλου τθσ προςδιοριςκείςασ
ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ, θ ζκταςθ που πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ
ενίςχυςθσ μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ τθσ κφριασ καλλιζργειασ που υπερβαίνει το 75 % του ςυνόλου
τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ που θ αρόςιμθ ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ είναι πάνω από 30ha, θ εκμετάλλευςθ
δεν εξαιρείται από τθ διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν και θ ζκταςθ που ζχει προςδιοριςτεί για τισ δφο
κφριεσ καλλιεργθτικζσ ομάδεσ καλφπτει περιςςότερο από το 95% τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ
αρόςιμθσ γθσ, θ ζκταςθ που πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ
μειϊνεται κατά το πενταπλάςιο τθσ ζκταςθσ των δφο κφριων καλλιεργειϊν που υπερβαίνει το 95 %
του ςυνόλου τθσ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ.
4. Στισ περιπτϊςεισ που θ αρόςιμθ ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ είναι 10 εκτάρια και άνω και τα
αγρωςτϊδθ ι λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά ι γθ υπό αγρανάπαυςθ καλφπτουν άνω του 75% τθσ
αρόςιμθσ γθσ τθσ εκμετάλλευςθσ αλλά θ ζκταςθ που προςδιορίηεται για τθν κφρια καλλιζργεια ςτθν
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υπόλοιπθ αρόςιμθ γθ καλφπτει περιςςότερο από το 75%, θ ζκταςθ που πρζπει να λαμβάνεται
υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ μειϊνεται κατά το διπλάςιο τθσ ζκταςθσ τθσ
κφριασ καλλιζργειασ που υπερβαίνει το 75% τθσ υπόλοιπθσ προςδιοριςκείςασ αρόςιμθσ γθσ.
5. Πταν ζχει διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ δικαιοφχου όςον αφορά τθ διαφοροποίθςθ των
καλλιεργειϊν επί τρία ζτθ, θ ζκταςθ κατά τθν οποία πρζπει να μειωκεί θ ζκταςθ που λαμβάνεται
υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με τα ςθμεία 1 ζωσ 4 για τα
επακόλουκα ζτθ πολλαπλαςιάηεται επί 2.

7.2.3.4 ΜΕΛΩΘ ΣΘ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΠΡΟ ΣΛ
ΑΠΑΛΣΘΕΛ ΓΛΑ ΣΟΤ ΜΟΝΛΜΟΤ ΒΟΚΟΣΟΠΟΤ
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ι οργϊματοσ περιβαλλοντικά ευαίςκθτων εκτάςεων μόνιμων
βοςκότοπων, θ ζκταςθ που πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2.3.2 τθσ παροφςασ μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ που διαπιςτϊνεται
ότι ζχει μετατραπεί/οργωκεί.
3. Οι περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ κεωροφνται «προςδιοριςκείςεσ» εάν διαπιςτϊνονται κατόπιν
ελζγχου οποιουδιποτε είδουσ ο/θ οποίοσ -α διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 74 του κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1306/2013 ι εάν ζχουν υποπζςει με άλλον τρόπο ςτθν αντίλθψθ τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ
αρχισ ι του οργανιςμοφ πλθρωμϊν.
7.2.3.5 ΜΕΛΩΘ ΣΘ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΠΡΟ ΣΛ
ΑΠΑΛΣΘΕΛ ΓΛΑ ΣΛ ΠΕΡΛΟΧΕ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΘ ΕΣΛΑΘ
1. H περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ που απαιτείται (εφεξισ θ «απαιτοφμενθ περιοχι οικολογικισ
εςτίαςθσ»), υπολογίηεται βάςει τθσ ςυνολικισ προςδιοριςκείςασ ζκταςθσ αρόςιμθσ γθσ
2. Εάν θ απαιτοφμενθ περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ υπερβαίνει τθν περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ
που προςδιορίςκθκε με βάςθ τθ ςτάκμιςθ των περιοχϊν οικολογικισ εςτίαςθσ θ ζκταςθ που
χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ, μειϊνεται κατά το δεκαπλάςιο τθσ
περιοχισ οικολογικισ εςτίαςθσ που δεν βρζκθκε.
Για τουσ ςκοποφσ του πρϊτου εδαφίου, θ περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ που προςδιορίηεται δεν
πρζπει να υπερβαίνει το μερίδιο των περιοχϊν οικολογικισ εςτίαςθσ που δθλϊνονται ςτθ ςυνολικι
ζκταςθ αρόςιμθσ γθσ που δθλϊκθκε.
3. Πταν ζχει διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ δικαιοφχου προσ τισ απαιτιςεισ για τισ περιοχζσ
οικολογικισ εςτίαςθσ επί τρία ζτθ, θ ζκταςθ κατά τθν οποία πρζπει να μειωκεί θ ζκταςθ που
λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με το ςθμείο 2 για τα
επακόλουκα ζτθ, πολλαπλαςιάηεται επί 2.

7.2.3.6 ΜΕΓΛΣΘ ΜΕΛΩΘ ΣΘ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ
1. Το ποςό των μειϊςεων που υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 7.2.3.3 και 7.2.3.5 τθσ
παροφςασ ςε εκτάρια δεν υπερβαίνει τον ςυνολικό αρικμό εκταρίων τθσ προςδιοριςκείςασ
αρόςιμθσ γθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των χαρακτθριςτικϊν τοπίου.
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2. Θ ςυνολικι μείωςθ που υπολογίηεται ςφμφωνα τισ παραγράφουσ 7.2.3.3 ζωσ 7.2.3.5 δεν
υπερβαίνει τθν πράςινθ ενίςχυςθ που υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2.3.2

7.2.3.7 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΚΤΡΩΕΛ ΠΡΑΛΝΘ ΕΝΛΧΤΘ
1. Εάν θ ζκταςθ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2.3.2 (βάςθ υπολογιςμοφ) διαφζρει από τθν ζκταςθ που πρζπει να
λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ βάςει των παραγράφων 7.2.3.3, 7.2.3.4
και 7.2.3.5, θ πράςινθ ενίςχυςθ υπολογίηεται βάςει τθσ δεφτερθσ ζκταςθσ μειωμζνθσ κατά το
διπλάςιο τθσ διαπιςτωκείςασ διαφοράσ εάν θ διαφορά αυτι υπερβαίνει τα δφο εκτάρια ι
κυμαίνεται μεταξφ του 3% και του 20% τθσ ζκταςθσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τον
υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ .
Εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 20%, δεν χορθγείται καμία ενίςχυςθ.
Εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορθγείται καμία ενίςχυςθ. Επιπροςκζτωσ, ο/θ δικαιοφχοσ
υπόκειται ςε πρόςκετθ κφρωςθ ιςόποςθ με τθν ενίςχυςθ που αντιςτοιχεί ςτθ διαφορά μεταξφ
ζκταςθσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 7.2.3.2 (βάςθ υπολογιςμοφ) και τθσ ζκταςθσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για
τον υπολογιςμό τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ βάςει των παραγράφων 7.2.3.3, 7.2.3.4 και 7.2.3.5
2. Εάν ο/θ δικαιοφχοσ δεν δθλϊνει ολόκλθρθ τθν ζκταςι του ωσ αρόςιμθ γθ με αποτζλεςμα να είχε
εξαιρεκεί από τισ υποχρεϊςεισ των άρκρων 44, 45 και 46 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 ι/και
δεν δθλϊνει όλουσ τουσ μόνιμουσ βοςκοτόπουσ του που είναι περιβαλλοντικά ευαίςκθτοι ςφμφωνα
με το άρκρο 45 παράγραφοσ 1 του εν λόγω κανονιςμοφ και θ μθ δθλωκείςα ζκταςθ είναι
μεγαλφτερθ από 0,1 εκτάριο, θ ζκταςθ που πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ
πράςινθσ ενίςχυςθσ βάςει των παραγράφων 7.2.3.3, 7.2.3.4 και 7.2.3.5 μειϊνεται περαιτζρω κατά
10%.
3. Θ διοικθτικι κφρωςθ που υπολογίηεται ςφμφωνα με τα ςθμεία 1 και 2 διαιρείται διά του 4 και
περιορίηεται ςτο 25% του ποςοφ τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ που ο/θ γεωργόσ κα εδικαιοφτο να λάβει
κατά το ζτοσ 2020.
4. Εάν το ποςό των διοικθτικϊν κυρϊςεων που υπολογίηεται ςφμφωνα με τα ςθμεία 1, 2 και 3 δεν
μπορεί να αποτελζςει εξολοκλιρου αντικείμενο ςυμψθφιςμοφ κατά τθ διάρκεια των τριϊν
θμερολογιακϊν ετϊν που ζπονται του θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 28 του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 908/2014, το υπόλοιπο διαγράφεται.

7.3

ΚΤΡΩΘ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΠΑΡΑΛΕΛΨΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ
ΕΚΣΑΕΩΝ

1. Εάν, για ζνα δεδομζνο ζτοσ, ο/θ γεωργόσ δε δθλϊςει όλα τα αγροτεμάχιά τθσ εκμετάλλευςισ του
και θ διαφορά μεταξφ τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ που δθλϊνεται ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ και τθσ
ζκταςθσ που προκφπτει εάν ςτθν ζκταςθ αυτι προςτεκεί θ ςυνολικι ζκταςθ των αδιλωτων
αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το ςυνολικό ποςό των άμεςων πλθρωμϊν βάςει τθσ ζκταςθσ που
οφείλεται ςτον εν λόγω δικαιοφχο για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ μειϊνεται ζωσ και κατά 3%, ανάλογα με
τθ ςοβαρότθτα τθσ παράλειψθσ, ωσ εξισ:
i.

1%, εάν θ διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
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ii.

2%, εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50% και

iii.

3%, εάν θ διαφορά υπερβαίνει το 50%.

2. Το ςτοιχείο 1 δεν ιςχφει για τισ ενιςχφςεισ βάςει του κακεςτϊτοσ των μικροκαλλιεργθτϊν
ςφμφωνα με τον τίτλο V του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013.

Σελίδα 68 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

8 ΓΕΝΛΚΕ ΔΛΑΣΑΞΕΛ ΧΕΣΛΚΑ ΜΕ ΣΛ ΚΤΡΩΕΛ
8.1

ΕΞΑΛΡΕΕΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΠΛΒΟΛΘ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ ΚΤΡΩΕΩΝ

1. Δεν επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ:
α) όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία,
β) όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε προφανι ςφάλματα,
γ) όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε ςφάλμα τθσ αρμόδιασ αρχισ ι άλλθσ αρχισ και εφόςον το
ςφάλμα δεν μποροφςε να εντοπιςτεί εφλογα από το πρόςωπο το οποίο αφορά θ διοικθτικι κφρωςθ,
δ) όταν το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο μπορεί να πείςει τθν αρμόδια αρχι ότι δεν ευκφνεται για τθ μθ
ςυμμόρφωςθ προσ τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι εάν θ αρμόδια αρχι πειςκεί άλλωσ ότι δεν
ευκφνεται το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο,
2. Οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται για εκείνα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ωσ προσ
τα οποία ο/θ δικαιοφχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν αρμόδια αρχι ότι θ αίτθςθ ενίςχυςθσ είναι
ανακριβισ ι κατζςτθ ανακριβισ μετά τθν υποβολι τθσ, υπό τον όρο ότι θ αρμόδια αρχι δεν ζχει
γνωςτοποιιςει ςτον/ςτθν δικαιοφχο τθν πρόκεςι τθσ να διενεργιςει επιτόπιο ζλεγχο και δεν τον
ζχει ιδθ ενθμερϊςει ςχετικά με τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ όςον αφορά τθν αίτθςθ
ενίςχυςθσ ι τθν αίτθςθ πλθρωμισ.
3. Θ αναφερόμενθ ςτο ςτοιχείο 2 ενθμζρωςθ από τον/τθν δικαιοφχο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
προςαρμογι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ι τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ ςτθν πραγματικι κατάςταςθ.
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8.2

ΕΠΛΒΟΛΘ ΜΕΛΩΕΩΝ ΚΑΛ ΚΤΡΩΕΩΝ

Σε περίπτωςθ όπου μια κατάςταςθ μθ ςυμμόρφωςθσ υπόκειται ςτθν επιβολι κυρϊςεων ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 7.4 τθσ παροφςασ αλλά υπόκειται επίςθσ ςτθν επιβολι κυρϊςεων ςφμφωνα με
τισ παραγράφουσ 7.1, 7.2 και 7.3 τθσ παροφςασ:
i.

οι μειϊςεισ και οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 7.1, 7.2 και
7.3, επιβάλλονται ωσ προσ τα αντίςτοιχα κακεςτϊτα άμεςων ενιςχφςεων

ii.

οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 7.4, επιβάλλονται ςτο
ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων που πρόκειται να χορθγθκοφν ςτο πλαίςιο των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ των άμεςων ενιςχφςεων που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Λ του κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1307/2013 και τα οποία δεν υπόκεινται ςτισ μειϊςεισ ι τισ κυρϊςεισ που
αναφζρονται ςτο ςθμείο i.

Οι μειϊςεισ και οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο επιβάλλονται ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 8.3, με τθν επιφφλαξθ πρόςκετων κυρϊςεων που επιβάλλονται ςφμφωνα με άλλεσ
διατάξεισ του ενωςιακοφ ι του εκνικοφ δικαίου.

8.3

ΕΛΡΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΕΩΝ ΚΑΛ ΚΤΡΩΕΩΝ ΠΟΤ ΕΠΛΒΑΛΛΟΝΣΑΛ ΓΛΑ ΚΑΚΕ
ΚΑΚΕΣΩ ΑΜΕΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ

1. Το ποςό τθσ ενίςχυςθσ που πρόκειται να καταβλθκεί ςε δικαιοφχο ςτο πλαίςιο κακεςτϊτοσ που
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο του παραρτιματοσ I του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013,
υπολογίηεται τθρϊντασ τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτον εν λόγω κανονιςμό και ςτα
προγράμματα για τα μικρά νθςιά του Αιγαίου ςφμφωνα με τον κανονιςμοφ (ΕΕ) 229/2013, για κάκε
κακεςτϊσ ενίςχυςθσ.
2. Για κάκε κακεςτϊσ που περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο του παραρτιματοσ I του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1307/2013, οι μειϊςεισ και οι κυρϊςεισ υπολογίηονται, κατά περίπτωςθ, με τθν ακόλουκθ
ςειρά:
α) οι μειϊςεισ και οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 7.2.2 και 7.2.3 τθσ παροφςασ,
επιβάλλονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ
β) το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του ςτοιχείου α) χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τον
υπολογιςμό τυχόν μειϊςεων που επιβάλλονται ςε περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ υποβολισ, ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 7.1.1 και 7.1.2. τθσ παροφςασ.·
γ) το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του ςτοιχείου β) χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τον
υπολογιςμό τυχόν μειϊςεων που επιβάλλονται ςε περιπτϊςεισ παράλειψθσ διλωςθσ αγροτεμαχίων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.3 τθσ παροφςασ
δ) το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του ςτοιχείου γ) χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τθν
εφαρμογι:
i.

τθσ γραμμικισ μείωςθσ ςτθν προσ χοριγθςθ ενίςχυςθ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ που
προβλζπεται ςτο άρκρο 51 παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, ςε
περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου του 2% του ετθςίου εκνικοφ ανϊτατου ορίου
που προβλζπεται ςτο παράρτθμα ΛΛ του ίδιου κανονιςμοφ.·
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ii.

τθσ γραμμικισ μείωςθσ ςε όλεσ τισ προσ χοριγθςθ ενιςχφςεισ που προβλζπεται ςτο άρκρο
65 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο γ) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 ςε περίπτωςθ
υπζρβαςθσ

του

ςυνολικοφ

ποςοφ

χρθματοδότθςθσ

για

το

κακεςτϊσ

των

μικροκαλλιεργθτϊν.
3. Το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 ςτοιχείο δ) χρθςιμεφει ωσ βάςθ
για:
i.

τθν επιβολι τθσ μείωςθσ των ενιςχφςεων που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ αρικ.
104/7056/21.01.2015 ΥΑ, για ποςά βαςικισ ενίςχυςθσ άνω των 150.000€.

ii.

τθν επιβολι του ποςοςτοφ γραμμικισ μείωςθσ που κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 7
παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, ςε περίπτωςθ
υπζρβαςθσ των ανωτάτων ορίων του παραρτιματοσ ΛΛΛ του ςυνολικοφ ποςοφ των προσ
χοριγθςθ άμεςων ενιςχφςεων, εξαιρουμζνων των άμεςων ενιςχφςεων που χορθγοφνται
δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) 229/2013.

iii.

τθν επιβολι του ποςοςτοφ προςαρμογισ τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ ςφμφωνα με το
άρκρο 8 παράγραφοσ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013.

4. Το ποςό ενίςχυςθσ που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 χρθςιμεφει ωσ βάςθ για
τον υπολογιςμό τυχόν μειϊςεων που επιβάλλονται λόγω μθ τιρθςθσ των διατάξεων περί πολλαπλισ
ςυμμόρφωςθσ.
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9 ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΛΑ ΚΑΛ ΕΞΑΛΡΕΣΛΚΕ ΠΕΡΛΣΑΕΛ (ΑΒ/ΕΠ)
9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ωσ «ανωτζρα βία» και «εξαιρετικζσ περιςτάςεισ» δφνανται να κεωρθκοφν οι ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) κάνατοσ του/τθσ δικαιοφχου·
β) μακροχρόνια ανικανότθτα του/τθσ δικαιοφχου προσ εργαςία·
γ) ςοβαρι φυςικι καταςτροφι που προκαλεί ςθμαντικι ηθμιά ςτθν εκμετάλλευςθ·
δ) καταςτροφι, λόγω ατυχιματοσ, κτιρίων τθσ εκμετάλλευςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
εκτροφι ηϊων·
ε) επιηωοτία ι νόςοσ των φυτϊν, που πλιττει αντιςτοίχωσ ζνα μζροσ ι το ςφνολο των ηϊων ι των
καλλιεργειϊν του/τθσ δικαιοφχου.
ςτ) απαλλοτρίωςθ του ςυνόλου ι ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ εκμετάλλευςθσ, εφόςον δεν ιταν
προβλζψιμθ κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ
Θ ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ βάςει τθσ Ανακοίνωςθσ C(88) 1696 τθσ Επιτροπισ περί τθσ «Ανωτζρασ
Βίασ ςτο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Δίκαιο» (88/C 259/07), δεν περιορίηεται μόνον ςτθν απόλυτθ
αδυναμία, αλλά πρζπει να επεκτείνεται και ςε αςυνικθ περιςτατικά, ανεξάρτθτα από τθ βοφλθςθ
του/τθσ δικαιοφχου των οποίων οι ςυνζπειεσ δεν κα μποροφςαν να αποφευχκοφν –μολονότι ζχει
επιδειχκεί κάκε δυνατι επιμζλεια παρά μόνο με υπζρμετρεσ κυςίεσ.
«Αςφνθκεσ» είναι το απρόβλεπτο ι τουλάχιςτον ςε τζτοια βακμό απίκανο περιςτατικό ϊςτε
ζνασ/μια επιμελισ και ςυνετόσ/-θ δικαιοφχοσ να μπορεί να κεωριςει ότι ο κίνδυνοσ είναι αμελθτζοσ.
Χρόνιεσ και ιδθ γνωςτζσ πακιςεισ ακόμα και αν κακιςτοφν τον/τθν δικαιοφχο πλιρωσ εξαρτϊμενο/θ από τρίτουσ ι επιφζρουν πλιρθ ανικανότθτα δεν είναι απρόβλεπτα περιςτατικά. Μακροχρόνιεσ
πακιςεισ δφνανται να γίνουν δεκτζσ κατϋ εξαίρεςθ κατά το πρϊτο θμερολογιακό ζτοσ ζναρξθσ.
«Ανεξάρτθτο από τθ βοφλθςθ του/τθσ δικαιοφχο περιςτατικό» είναι αυτό που εκφεφγει του ελζγχου
του/τθσ υπό τθν ευρεία ζννοια, δεν είναι ανεξάρτθτεσ από τθ βοφλθςθ του/τθσ δικαιοφχου πράξεισ,
ακόμα και δόλιεσ των αντιςυμβαλλομζνων του/τθσ, δεδομζνου ότι εναπόκειται ςτον/ςτθν
ενδιαφερόμενο/θ να επιλζξει προςεκτικά τα πρόςωπα με τα οποία ςυναλλάςςεται και να τουσ
δεςμεφει επαρκϊσ με τθ ςφμβαςθ, ϊςτε να τθροφν τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ.
Για να κεωρθκεί ότι ςυντρζχει περιςτατικό ανωτζρασ βίασ, δεν αρκεί θ ςυνδρομι λόγων ανωτζρασ
βίασ, αλλά απαιτείται επιπλζον εκ μζρουσ του/τθσ δικαιοφχου τόςο θ επίκλθςθ αυτϊν, όςο και θ
προςκόμιςθ των αποδείξεων των περιςτάςεων που ο/θ ίδιοσ/-ια κεωρεί ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ
βίασ. Αιτιματα χωρίσ ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά δεν γίνονται αποδεκτά.
Τα αποδεικτικά ςτοιχεία που απαιτοφνται από τουσ φορείσ που επικαλοφνται τθν ανωτζρα βία
πρζπει να είναι αδιαμφιςβιτθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι, ςτθν πράξθ, οι εκνικζσ διοικιςεισ που είναι
αρμόδιεσ να εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνα τθ ριτρα περί τθσ ανωτζρασ βίασ πρζπει να ενεργοφν με
μεγίςτθ ςφνεςθ, τόςο ωσ προσ τθν εκτίμθςθ των επικαλουμζνων πραγματικϊν περιςτατικϊν, όςο και
ωσ προσ τισ αποδείξεισ για τθν υποςτιριξθ των ςχετικϊν αιτθμάτων.
Το αίτθμα και τα δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανωτζρασ βίασ ι τθσ εξαιρετικισ
περίςταςθσ υποβάλλονται εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που ο/θ
δικαιοφχοσ ι ο/θ ζλκων εξ αυτοφ δικαιϊματα είναι ςε κζςθ να το πράξει.

Σελίδα 72 από 94
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ

Εγκφκλιοσ – Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ο.Σ. 2020

9.2 ΑΒ/ΕΠ ΓΛΑ ΕΚΠΡΟΚΕΜΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΑΕ
Για τισ ΕΑΕ 2020 που οριςτικοποιοφνται από 16/6/2020 και ζπειτα και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ο/θ γεωργόσ υποβάλει αίτθμα αναγνϊριςθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ,
προκειμζνου είτε να μθν επιβλθκοφν οι ποινζσ εκπρόκεςμθσ υποβολισ ΕΑΕ είτε θ αίτθςθ να γίνει
δεκτι για τθν καταβολι ενιςχφςεων.
Ο/θ γεωργόσ που επικυμεί να υποβάλει ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για
εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ ενιαίασ αίτθςθσ, ιτοι από τθν

θ

11 Λουλίου 2020 και ζπειτα, είτε

απευκφνεται ςτο Κζντρο Υποδοχισ Δθλϊςεων ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ 2020 επιλογισ του/τθσ,
είτε τθν καταχωρίηει απευκείασ ωσ χριςτθσ ςτο ΟΡΣΕΑΕ και τθν οριςτικοποιεί.
Τα αιτιματα αναγνϊριςθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020,
υποβάλλονται μόνο ςε θλεκτρονικι εφαρμογι του ΟΡΣΕΑΕ .
Κατϋ εξαίρεςθ, ςε περίπτωςθ κανόντα/-οφςθσ γεωργοφ, για λογαριαςμό του/τθσ οποίου/-ασ είναι
αδφνατθ θ καταχϊρθςθ τθσ ΕΑΕ, κατά τα ανωτζρω, οι κλθρονόμοι απευκφνονται ςτο Κζντρο
Υποδοχισ Δθλϊςεων (Κ.Υ.Δ.) ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ 2020 επιλογισ τουσ και θ Ε.ΑΕ.
καταχωρίηεται ςτα ςτοιχεία του/τθσ κανόντοσ/οφςθσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Ζπειτα
υποβάλλεται, αίτθμα αναγνϊριςθσ ςυνδρομισ λόγων ΑΒ/ΕΡ θλεκτρονικά ςτθν εφαρμογι
«Αιτιματα ανωτζρασ βίασ για εκπρόκεςμεσ ΕΑΕ». Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ αιτιματοσ
αναγνϊριςθσ ςυνδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ θ ΕΑΕ απορρίπτεται. Κατόπιν εξζταςθσ των
προςκομιςκζντων ςτοιχείων εγκρίνονται ι απορρίπτονται τα εν λόγω αιτιματα ανωτζρασ βίασ και
τα αποτελζςματα του ελζγχου κοινοποιοφνται άμεςα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ.
Θ κοινοποίθςθ ςυντελείται θλεκτρονικά ςτο λογαριαςμό του εν λόγω προςϊπου ςτο πλθροφοριακό
ςφςτθμα του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε και ακολουκεί θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα ςτο αίτθμά
του/τθσ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Οι γεωργοί που επικυμοφν να αιτθκοφν α) ςυνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ μετά τθν πρϊτθ πλθρωμι των
αντίςτοιχων ςυνδεδεμζνων κακεςτϊτων, β) κατανομι εκνικοφ αποκζματοσ μετά τθν πρϊτθ
κατανομι εκνικοφ αποκζματοσ και γ) ζνταξθ ςε μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ μετά τθν πρϊτθ
απόφαςθ ζνταξθσ για τα Μζτρα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, εξαιροφνται από τθν αναςτολι των
προβλεπομζνων από το νόμο προκεςμιϊν ακόμθ και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία.
Οι προκεςμίεσ υποβολισ αιτθμάτων ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων, κατανομισ εκνικοφ αποκζματοσ και
αιτθμάτων ζνταξθσ ςε Μζτρα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ πρζπει να τθροφνται αυςτθρά, επειδι θ μθ
τιρθςθ τουσ κα ζκετε ςε κίνδυνο τθν ομαλι εφαρμογι των εκνικϊν και ενωςιακϊν διατάξεων. Θ μθ
τιρθςθ των ςχετικϊν προκεςμιϊν ςυνεπάγεται αναγκαςτικά τθν απϊλεια δικαιϊματοσ ι
πλεονεκτιματοσ, ακόμθ και αν θ εκπρόκεςμθ υποβολι οφείλεται ςε ανωτζρα βία.

9.3 ΑΒ/ΕΠ ΓΛΑ ΣΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΣΑ ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ Θ ΣΛ
ΛΟΛΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟ ΠΛΑΛΛΟ ΣΩΝ ΑΜΕΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ ΚΑΛ ΣΩΝ
ΜΕΣΡΩΝ ΑΓΡΟΣΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΒΑΕΛ ΕΚΣΑΘ
Θ υποβολι του αιτιματοσ για τθν γνωςτοποίθςθ περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ και εξαιρετικϊν
περιςτάςεων πραγματοποιείται:
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μζςω τθσ υποβολισ από τον/τθν ενδιαφερόμενο/-θ παραγωγό τθσ ΕΑΕ όπου κάκε αγροτεμάχιο
που ςθμειϊκθκε περιςτατικό μθ ολοκλιρωςθσ των καλλιεργθτικϊν παρεμβάςεων, ςθμειϊνεται
με ζνδειξθ ςτο ςχετικό πεδίο "Μθ διακζςιμο (λόγω ανωτ. βίασ)" και επιςφναψθ του ςχετικοφ
δικαιολογθτικοφ τεκμθρίωςθσ από τθν οικεία Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ.


με υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από τον/τθν ενδιαφερόμενο/-θ παραγωγό απευκείασ
ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και Μονάδεσ του ΟΡΕΚΕΡΕ ςυνοδευόμενο από τα
απαραίτθτα παραςτατικά για τθν τεκμθρίωςθ, μετά τθν θμερομθνία υποβολισ ΕΑΕ .

Στο πλαίςιο κακεςτϊτων ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων για τα οποία βαςικι προχπόκεςθ για τθ
χοριγθςθ των ενιςχφςεων είναι θ φπαρξθ παραδοκείςασ ποςότθτα δφναται να αναγνωριςτεί
ςυνδρομι περιςτατικοφ ανωτζρασ βίασ :
Α) Σε περίπτωςθ κανάτου του/τθσ παραγωγοφ, με θλεκτρονικι υποβολι και εξζταςθ των
δικαιολογθτικϊν από τθν Κ.Υ του ΟΡΕΚΕΡΕ
Β) Με επιβεβαίωςθ από τον ΕΛΓΑ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ τθσ καλλιζργειασ.
Ο ΕΛΓΑ, αποςτζλλει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο με τα αποτελζςματα εκτιμιςεων ηθμιϊν ςτον
ΟΡΕΚΕΡΕ.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, για τθν ζλλειψθ παραδοκείςασ ποςότθτα
από τον παραγωγό, ο γεωργόσ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ τθσ προβλεπόμενθσ παράδοςθσ.

9.4 ΑΒ/ΕΠ ΓΛΑ ΣΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΣΑ ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ Θ ΣΛ
ΛΟΛΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟ ΠΛΑΛΛΟ ΣΩΝ ΑΜΕΩΝ ΕΝΛΧΤΕΩΝ ΒΑΕΛ
ΗΩΛΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ
Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των άρκρων 4 και 32του κανονιςμοφ (ΕΕ) 640/2014 και του άρκρου 2του
κανονιςμοφ (ΕΕ) 1306/2013, όςον αφορά τισ προχποκζςεισ και τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ των
γεγονότων ανωτζρασ βίασ και εξαιρετικισ περίςταςθσ και των φυςικϊν περιςτατικϊν ςε βοοειδι και
ςε αιγοπρόβατα κακορίηονται ςτθν υπ’αρικ. 255/58529/ 22.03.2019 (ΦΕΚ 1112/Β/03.04.2019).Υ.Α.
Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν υπ' αρ. 255/58529 (1112/3-4-19Βϋ) ΥΑ, τα αιτιματα αναγνϊριςθσ
ανωτζρασ βίασ - εξαιρετικϊν περιςτάςεων ηωικοφ κεφαλαίου για τισ άμεςεσ ενιςχφςεισ δεν
υποβάλλονται πλζον ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ. Τα εν λόγω αιτιματα και τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά τουσ, καταχωρίηονται από τουσ δικαιοφχουσ, ςε ςχετικι εφαρμογι, τθρουμζνων των
προκεςμιϊν τθσ προαναφερκείςασ ΥΑ.
Ζωσ τθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ, τα αιτιματα κα αποςτζλλονται ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ
Διευκφνςεισ του ΟΡΕΚΕΡΕ.
Λεπτομζρειεσ για τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ των γεγονότων ανωτζρασ βίασ ςε βοοειδι και ςε
αιγοπρόβατα ςτο πλαίςιο των άμεςων ενιςχφςεων, κα περιγραφοφν αναλυτικά ςε οδθγίεσ του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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Δρ. ΓΡΘΓΟΡΛΟ ΒΑΡΡΑ
ΠΛΝΑΚΑ ΔΛΑΝΟΜΘ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
ΠΡΟ:
1. Κζντρα Υποδοχισ Δθλϊςεων
2. ΟΡΕΚΕΡΕ:
α) Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ
β) Ρεριφερειακζσ Μονάδεσ
γ) Νομαρχιακά Γραφεία
ΕΩΣΕΡΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ:
- Γραφείο Διοίκθςθσ & Γραμματείασ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
-Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ
- Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ελζγχων
- Δ/νςθ Ρλθροφορικισ
- Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Αλιείασ
- Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
- Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1

ΒΕΒΑΛΩΘ ΑΓΟΡΑ ΠΛΣΟΠΟΛΘΜΕΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ……………………..
Ο

κάτωκι

υπογράφων

υπεφκυνοσ….………………………………………………………………………..

τθσ

επιχείρθςθσ ………………………………………………………………….. βεβαιϊνω ότι ο αρικμόσ απόδειξθσ
λιανικισ πϊλθςθσ με αρικμό.……………..……… που εξζδωςα τθν θμερομθνία …..…/…..../201… ,
ςτον/τθν γεωργό ……………………… …………………………………… με ΑΦΜ………………..………… αναλογεί
ςε ποςότθτα ςπόρου ςποράσ καλλιζργειασ …………………………………………., με ποικιλία
………………………………………. και …………………………….. κιλά (kgr) που αντιςτοιχεί ςε αρικμό
…………………………καρτελϊν Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (πρϊθν ΚΕΡΡΥΕΛ)

Ο ΒΕΒΑΛΩΝ

…………… (υπογραφι και
ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ)
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2:
Τπεφκυνθ διλωςθ νεοειςερχόμενου - κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Γελ έρω αζθήζεη γεωξγηθή δξαζηεξηόηεηα ζην όλνκά κνπ θαη ππ’ επζύλε κνπ νύηε είρα ηνλ έιεγρν άιινπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν έρεη αζθήζεη γεωξγηθή δξαζηεξηόηεηα, θαηά ηα πέληε έηε πνπ πξνεγνύληαη ηεο
έλαξμεο
γεωξγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
ηνπ
λνκηθνύ
πξνζώπνπ……………………………………………………………………………………………….
(επωλπκία ΝΠ πνπ ππνβάιεη ηελ ΔΑΔ2020)».
(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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=

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3
Τπεφκυνθ διλωςθ γεωργοφ νεαρισ θλικίασ - κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Δγθαηαζηάζεθα
γηα
πξώηε
θνξά
ωο
επηθεθαιήο
ηνπ
λνκηθνύ
πξνζώπνπ…………………………………………………………………………………………………..
(επωλπκία ΝΠ πνπ ππνβάιεη ηελ ΔΑΔ2020) ην έηνο ............. Αζθώ απνηειεζκαηηθό θαη καθξνρξόλην έιεγρν
ζε απηό όζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε, ηα θέξδε θαη ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο γηα θάζε έηνο ππνβνιήο αίηεζεο ελίζρπζεο από ην λνκηθό πξόζωπν ζην
πιαίζην ηνπ θαζεζηώηνο γεωξγώλ λεαξήο ειηθίαο. Γελ έρω ππνβάιιεη πξνγελέζηεξα εληαία αίηεζε ελίζρπζεο
ωο θπζηθό πξόζωπν νύηε είρα πξνγελέζηεξα ηνλ έιεγρν ζε άιιν λνκηθό πξόζωπν.
(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4
Τπεφκυνθ διλωςθ κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Δεν παρατωρήθηκαν ζε ηρίηο πρόζωπο αρμοδιόηηηες άζκηζης αποηελεζμαηικού και μακροτρόνιοσ έλεγτοσ όζον αθορά
ζηις αποθάζεις ποσ ζτεηίζονηαι με ηη διατείριζη, ηα κέρδη και ηοσς τρημαηοοικονομικούς κινδύνοσς ηοσ Νομικού
προζώποσ.
(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 5
Τπεφκυνθ διλωςθ γεωργοφ εκοφςιασ επιςτροφισ ΔΒΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:
Δ/λζε Ηιεθηξ.
(Εmail):

ΣΚ:

Σαρπδξνκείνπ

(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

είκαη θάηνρνο δηθαηωκάηωλ βαζηθήο ελίζρπζεο θαη όηη ην έηνο ελίζρπζεο 2020 επηζπκώ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην
εζληθό απόζεκα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 (1γ) ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1307/2013, ζύκθωλα κε ηνλ θάηωζη πίλαθα:
Γηθαηώκαηα Βαζηθήο Δλίζρπζεο (ΓΒΔ)
Δίδνο
Πξνέιεπζε
Αξηζκόο ΓΒΔ πνπ
Μνλαδηαία αμία
Αξηζκόο δηθαηωκάηωλ πνπ
(πεξηθέξεηα)
θαηέρω
δηθαηώκαηνο 2020
επηζηξέθω εθνπζίωο ζην
εζληθό απόζεκα

Γλωξίδω θαη ζπκθωλώ όηη ε εθνύζηα επηζηξνθή ηωλ δηθαηωκάηωλ κνπ ζην εζληθό απόζεκα είλαη νξηζηηθή, δελ
είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπο θαη επίζεο όηη, ζε πεξίπηωζε επηζηξνθήο δηθαηωκάηωλ πξνέιεπζεο
από ην εζληθό απόζεκα, δελ είλαη δπλαηή ε εθ λένπ ρνξήγεζε δηθαηωκάηωλ από ην εζληθό απόζεκα πξνο απνθπγή
δεκηνπξγίαο, ηερλεέληωο, ζπλζεθώλ ελίζρπζήο κνπ θαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηωλ γεωξγώλ (4).
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΠΟΡΟΛ ΠΟΡΑ

ΛΟΛΠΕ
ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΕ

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΕ
ΑΛΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΕ
ΒΟΕΛΔΩΝ

ΜΕΣΡΑ ΜΝΑ
(ΣΤΡΛΑ)

ΛΟΛΠΑ ΜΕΣΡΑ
ΜΝΑ

ΕΞΛΩΣΛΚΘ
ΑΠΟΗΘΜΛΩΘ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

2 Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςκλθροφ ςίτου (τιμολόγια)
7 Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βαμβακιοφ (τιμολόγια)
Αντίγραφο και των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ (ι των κρίςιμων
24 ςελίδων του διαβατθρίου)
25 Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου ΟΓΑ.

Β
Δ

Α

Α

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Β

26 Αντίγραφο ςφμβαςθσ για τθν καλλιζργεια ηαχαροτεφτλων
61 Αντίγραφο βεβαίωςθσ Δικαιωμάτων Κατοχισ Κοινοτικϊν Βοςκοτόπων

Α

Α
Β

63 Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςκλθροφ ςίτου (καρτζλεσ)
Β

64 Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βαμβακιοφ (καρτζλεσ)
65 Εξουςιοδότθςθ πλθρωμισ ειςφοράσ υπζρ ΕΛΓΑ
Δελτίο Εμβολιαςμοφ (Δ.Ε.) ι Δελτίο Ορολογικοφ Ελζγχου (Δ.Ο.Ε.) του
70 προγράμματοσ βρουκζλλωςθσ αιγοπροβάτων, ςε ιςχφ
Βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων του Καν. 834/2007
71 (βιολογικι γεωργία)
79 Αντίγραφο ςφμβαςθσ για τθν καλλιζργεια ςποροπαραγωγι
Αντίγραφο νζου τφπου μθτρϊου κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ
95 αιγοπροβάτων
Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βιομθχανικισ κάνναβθσ
96 (τιμολόγια)
Αποδεικτικά χριςθσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου βιομθχανικισ κάνναβθσ
97 (καρτζλεσ)
Άδεια καλλιζργειασ βιομθχανικισ κάνναβθσ (Τμ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ,
98 Δ/νςεισ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν ΥΡΑΑΤ)

Δ

Α

Α

Δ

Δ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Α

Δ

Δ

Γ
Α

Α

Α

Β1

Β1

Β1

Β1

Α

Α

Α

Β

ΑΓΡΟΠΕΡΛΒΑΛΛΟ
ΝΣΛΚΑ ΜΕΣΡΑ

ΗΑΧΑΡΟΣΕΤΣΛΑ

Α

ΚΛΘΡΟ ΛΣΟ

Α

ΝΕΟΛ ΓΕΩΡΓΟΛ

Α

ΒΑΜΒΑΚΛ

Αντίγραφα των παραςτατικϊν νομισ ενοικιαηόμενων κτθματολογικϊν
1 τεμαχίων

ΕΚΝΛΚΟ
ΑΠΟΚΕΜΑ

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΟΤ

ΒΑΛΚΘ ΕΝΛΧΤΘ
& ΠΡΑΛΝΛΜΑ

ΚΩΔΛΚΟ
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Υπεφκυνθ Διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ για τα ζςοδα από
104 γεωργικι δραςτθριότθτα
Υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ νεοειςερχόμενου 105 κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου
Υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ γεωργοφ νεαρισ
106 θλικίασ - κφριου οικονομικοφ διαχειριςτι νομικοφ προςϊπου

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

107 Απόφαςθ αρμόδιου φορζα χοριγθςθσ ςφνταξθσ/επιδόματοσ

Γ

108 Άλλο ζγγραφο για τθν ζλεγχο τθσ ιδιότθτασ του άμεςα ςυνταξιοφχου

Γ

109 Λςχφον καταςτατικό Νομικϊν Ρροςϊπων

Β

Β

Β

110 ΦΕΚ ςφςταςθσ Νομικϊν Ρροςϊπων
Φορολογικό ζγγραφο εταίρου/ων ι/και οικονομικοφ διαχειριςτι, που
111 δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο ι τθν Λερά Μονι με τθν υπογραφι τουσ

Β

Β

Β

Β

Β

Β

112 Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Λεράσ Μονισ

Β

Β

Β

113 Ρράξθ εκλογισ θγουμζνου/νθσ, και του θγουμενοςυμβουλίου
Ρράξθ διοριςμοφ του Ρροζδρου και των μελϊν του Εκκλθςιαςτικοφ
114 Συμβουλίου

Β

Β

Β

Β

Β

Β

115 Ρρακτικό Εκκλθςιαςτικοφ Συμβουλίου για τθν ςυγκρότθςι του ςε Σϊμα

Β

Β

Β

116 Ρρακτικό εκλογισ Δ.Σ. Συλλόγου, Σωματείου, Λδρφματοσ, Συνεταιριςμοφ

Β

Β

Β

117 Ρρακτικό ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. Συλλόγου, Σωματείου, Λδρφματοσ, Συνεταιριςμοφ

Β

Β

Β

118 Άλλο ζγγραφο ςφςταςθσ, δομισ Νομικϊν Ρροςϊπων ι Λερϊν Μονϊν
Απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ και Βεβαίωςθ αγοράσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου
119 ςκλθροφ ςίτου του φορζα πϊλθςθσ ςπόρου
Απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ και Βεβαίωςθ αγοράσ πιςτοποιθμζνου ςπόρου
120 βαμβακιοφ του φορζα πϊλθςθσ ςπόρου
Υπεφκυνθ Διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ για εκοφςια
121 παραχϊρθςθ Δικαιωμάτων Βαςικισ Ενίςχυςθσ ςτο Εκνικό Απόκεμα

Β

Β

Β
Α
Β

Α

125 Συμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο
Υπεφκυνθ Διλωςθ μθ παραχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων ΝΡ ςε τρίτο πρόςωπο
126 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
127 Βεβαίωςθ οικείασ υπθρεςίασ για ακτθμωνικό

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α
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128 Βεβαίωςθ οικείασ υπθρεςίασ για Αναδαςμό Εν Εξελίξει

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

129 Εξουςιοδότθςθ πλθρωμισ οφειλισ μιςκϊματοσ δθμόςιου βοςκότοπου

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

130 Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου Λδιοκτιτθ αγροτεμαχίου

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

135 Βεβαίωςθ ΟΕΒ για άρδευςθ αγροτεμαχίων

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Α1

136 Βεβαίωςθ Διμου για άρδευςθ αγροτεμαχίων

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Α1

137 Βεβαίωςθ Ρεριφζρειασ για άρδευςθ αγροτεμαχίων
Άδεια χριςθσ νεροφ ι αίτθςθσ προσ αρμόδια υπθρεςία για ιδιωτικι
138 υδρολθψία
Απόφαςθ οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα για παράταςθ ζναρξθσ
ο
139 ςυνταξιοδότθςθσ (μετά το 67 ζτοσ θλικίασ)

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Α1

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Α1

140 Ζντυπο Ν φορολογικοφ ζτουσ 2019

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

141 Ζντυπο Ε3 φορολογικοφ ζτουσ 2019

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

142 Λςοηφγιο ζτουσ 2019

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΤΠΟ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΟΤ
Α Υποχρεωτικό πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ΕΑΕ
Υποχρεωτικό πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ΕΑΕ μόνο για δικαιοφχουσ που αιτοφνται μζτρο 10.1.4-μείωςθ ρφπανςθσ
Α1 νεροφ
Β Υποχρεωτικό πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ΕΑΕ
Υποχρεωτικό ζνα εκ των δικαιολογθτικϊν 96 & 97 ζωσ 30/6 και για τθν κάνναβθ που καλλιεργείται ωσ επίςπορθ
Β1 καλλιζργεια μζχρι τθν 1/9
Γ Υποχρεωτικό πριν από τθν πλθρωμι
Δ Ρροαιρετικό
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 7
Σιμερα τθν ..................................... ςτ............................................... οι υπογράφοντεσ το
ςυμφωνθτικό αυτό αφενόσ .......................................................... του ..................................,
κάτοικοσ…………………… οδόσ…………………………………….....................................αρ....................
Α.Φ.Μ.................….Δ.Ο.Υ.................
και
αφετζρου
ο………………………………...........του...............................,επαγγζλματοσ...........................κάτοικοσ.
................................................οδόσ….........................................ΑΔΤ......................................
Α.Φ.Μ .....................Δ.Ο.Υ……………..............................ςυμφϊνθςαν από κοινοφ και
αποδζχτθκαν τα εξισ:
1. ΜΛΚΛΟ. Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ ("εκμιςκωτισ") ζχει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα,
νομι και κατοχι του τουσ κάτωκι αγροφσ:
ΝΟΜΟ

ΚΟΛΝΟΣΘΣΑ

ΑΣΑΚ

ΕΚΣΑΘ (ςτρεμ)

ΕΛΔΟ ΚΑΛ/ΓΕΛΑ
(ΕΣΘΛΑ /ΠΟΛΤΕΣΘ
/ ΔΕΝΔΡΩΝΑ)

Ο εκμιςκωτισ εκμιςκϊνει με το παρόν ςυμφωνθτικό ςτο μιςκωτι τουσ παραπάνω αγροφσ,
με τουσ εξισ όρουσ και ςυμφωνίεσ που είναι όλοι ουςιϊδεισ:
2. ΔΛΑΡΚΕIΑ. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ μίςκωςθσ ορίηεται,
Αρχίηει τθν.............................., και λιγει τθν ........................................................
3. ΜΛΚΩΜΑ. Το ετιςιο μίςκωμα ορίηεται ςε ευρϊ €…………..............
4. ΧΡΘΘ. Ο μίςκιοσ αγρόσ κα χρθςιμοποιθκεί για αποκλειςτικά για αγροτικι καλλιζργεια.
Απαγορεφεται απόλυτα οποιαδιποτε μετατροπι τθσ χριςθ ι του τρόπου εκμετάλλευςθσ
του μιςκίου, θ ολικι ι μερικι υπομίςκωςι του, ι θ με οποιοδιποτε τρόπο, με ι χωρίσ
αντάλλαγμα παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου ςε τρίτουσ κακϊσ και θ πρόςλθψθ
ςυνεταίρου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι.
5. ΚΑΛΘ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΜΛΚΛΟΤ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ του μιςκίου,
να το εκμεταλλεφεται με επιμζλεια και ςφμφωνα με τον προοριςμό του και να το διατθρεί
κατάλλθλο για τθ ςυμφωνθμζνθ χριςθ, κάνοντασ με αποκλειςτικι δαπάνθ και επιμζλειά
του κάκε είδουσ τακτικζσ ι ζκτακτεσ επιςκευζσ ι βελτιϊςεισ, διαφορετικά, ευκφνεται για
αποηθμίωςθ για τισ φκορζσ και τισ βλάβεσ που προξενικθςαν ς' αυτό.
Το παρόν μιςκωτιριο διαβάςτθκε και ζγινε αποδεκτό από τοφσ ςυμβαλλομζνουσ,
υπογράφθ από αυτοφσ και ο κακζνασ ζλαβε από ζνα όμοιο αντίτυπο.
ΟΛ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ

Ο/Θ ΕΚΜΛΚΩΣΘ

Ο/Θ ΜΛΚΩΣΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 8– ΟΜΑΔΕ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΕ ΦΤΣΛΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ ΟΔΕ 2020
ΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΑ
1
2
3.1
3.2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.2
21
24
25
28
29
36.2
36.3

ΣΚΛΘΟΣ ΣΛΤΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΛΤΟΣ-ΛΟΛΡΑ ΣΛΤΘΑ
ΑΑΒΟΣΛΤΟΣ
ΑΑΒΟΣΛΤΟΣ ΕΝΣΛΩΣΘΣ
ΕΛΑΛΟΥΧΟΛ ΣΡΟΟΛ
ΑΓΑΝΑΡΑΥΣΘ
ΥΗΛ
ΗΩΟΤΟΦΕΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΡΟΛ
ΗΑΧΑΟΤΕΥΤΛΑ
ΟΣΡΛΑ ΒΩΣΛΜΑ
ΒΑΜΒΑΚΛ
ΛΛΝΟΣ ΜΘ ΚΛΩΣΤΛΚΟΣ
ΛΛΝΟΣ ΚΛΩΣΤΛΚΟΣ
ΕΛΑΛΩΝΕΣ
ΕΝΕΓΕΛΑΚΕΣ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ
ΚΑΡΝΟΣ
ΤΟΜΑΤΑ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ
ΡΟΤΟΚΑΛΛΑ ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ
ΟΔΑΚΛΝΛΕΣ ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ
ΑΚΟΔΥΑ (ΚΑΡΟΛ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ)
ΓΕΩΜΘΛΑ
ΣΡΟΟΡΑΑΓΩΓΘ
ΑΜΡΕΛΩΝΕΣ ΓΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘ ΣΤΑΦΛΔΑΣ
ΜΡΑΝΑΝΕΣ
ΑΜΡΕΛΩΝΕΣ ΓΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘ ΟΛΝΟΥ
ΑΜΡΕΛΩΝΕΣ ΓΛΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΧΘΣΘ

37
38
39

ΕΣΡΕΛΔΟΕΛΔΘ
ΚΘΡΕΥΤΛΚΑ
ΚΘΡΕΥΤΛΚΑ ΥΡΟ ΚΑΛΥΨΘ

40
41
42
43
44
45.1
45.2
45.3
47
48
49
66
67
68
69

ΑΝΚΟΚΟΜΛΚΕΣ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ
ΑΩΜΑΤΛΚΑ ΦΥΤΑ
ΓΘ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΣΕ ΚΑΛΛΛΕΓΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ
ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΘ ΚΑΝΝΑΒΘ
ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ ΚΑΝΝΑΒΘ ΕΚΤΟΣ ΚΟΛΝΟΤΛΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΛΟΛΡΕΣ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ
ΛΟΛΡΕΣ ΔΕΝΔΩΔΕΛΣ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ
ΦΥΤΩΛΑ
ΧΩΟΛ ΕΚΤΟΦΘΣ ΣΑΛΛΓΚΑΛΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΑΡΕ
ΔΑΣΛΚΑ ΔΕΝΤΑ
ΡΥΘΝΟΚΑΡΑ
ΜΘΛΟΕΛΔΘ
ΣΡΑΑΓΓΛΑ
ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ ΚΑΝΝΑΒΘ
ΜΘ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΛΣ ΑΡΟ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΛΣ
ΚΥΩΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΛΕΤΛΚΘ ΡΕΛΣΤΑΣΘ (ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ)

1

96
2
97

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΑ

ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ

































ΠΧΛ
ΠΧΛ
ΠΧΛ





ΠΧΛ
ΠΧΛ






ΠΧΛ
ΠΧΛ

1

Θ ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ καλλιζργειασ 96 προζρχεται από τθν ΕΑΕ2019 και δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ
δθλωκείςα ζκταςθ του αγροτεμαχίου
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3

98
4
99

ΜΘ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΛΣ ΑΡΟ ΚΥΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΛΚΟΥΣ
ΜΘ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΛΣ

ΠΧΛ
ΠΧΛ

2

Θ ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ καλλιζργειασ 97 προζρχεται από τθν ΕΑΕ2019 και δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ
δθλωκείςα ζκταςθ του αγροτεμαχίου. Ο δικαιοφχοσ μπορεί να τθν διαγράψει ι να τθν μεταβάλλει.
3
Θ ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ καλλιζργειασ 98 προζρχεται από τθν ΕΑΕ2019 και δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ
δθλωκείςα ζκταςθ του αγροτεμαχίου. Ο δικαιοφχοσ μπορεί να τθν διαγράψει ι να τθν μεταβάλλει
4
Θ ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ καλλιζργειασ 99 προζρχεται από τθν ΕΑΕ2019 και δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ
δθλωκείςα ζκταςθ του αγροτεμαχίου
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 9– ΚΑΛΛΛΕΡΓΘΣΛΚΘ ΠΕΡΛΟΔΟ ΚΤΡΛΟΣΕΡΩΝ ΕΛΔΩΝ
Είδοσ Καλλιζργειασ

Καλλιεργθτικι Περίοδοσ (ζναρξθ - λιξθ)

Ελιά

1 Λαν. - 31 Δεκ.

Εςπεριδοειδι

1 Μαρτ. – 15 Νοεμ.

Ρορτοκάλια Merlin

1 Λαν. - 30 Νοεμβ.

Ρορτοκάλια Valencia

1 Λουν. - 1 Μαρτ.

Μθλιά

1 Φεβ. - 31 Οκτ.

Αχλαδιά

1 Φεβρ. – 31 Λουλ.

οδιά

15 Φεβρ. - 10 Σεπτ.

Κεραςιά

15 Νοζμβ. - 30 Λουν.

οδακινιά

1 Οκτ. - 30 Λουν.

Βερικοκιά

1 Οκτ. - 30 Λουν.

Αμυγδαλιά

1 Φεβρ. – 31 Αυγ.

Φυςτικιά

1 Φεβρ. – 31 Λουλ.

Καρυδιά

1 Φεβ. - 30 Σεπτ.

Φουντουκιά

1 Σεπτ. – 31 Αυγ.

Καςτανιά

1 Φεβ. - 31 Οκτ.

Συκιά

15 Φεβρ. - 30 Σεπτ.

Μπανάνα

1 Μαρτ. - 15 Νοεμβρ.

Αβοκάντο

1 Λαν. - 31 Δεκ.

Μαςτίχα Σχίνου

1 Λαν. - 31 Δεκεμ.

Ακτινίδια

1 Λαν. - 31 Οκτ.

Βατόμουρα

15 Φεβ. - 30 Σεπτ.

Αμπζλια

1 Λαν. - 31 Οκτ.

Σκλθρό Σιτάρι

1 Νοεμ. – 31 Iουλ.

Μαλακό Σιτάρι

1 Νοεμ. – 31 Λουλ.

Σίκαλθ

1 Νοεμ. – 31 Λουλ.

Τριτικάλε

1 Νοεμ. – 31 Λουλ.

Κρικάρι

1 Νοεμ. – 31 Λουλ.

Βρϊμθ

1 Νοεμ. – 31 Λουλ.

Καλαμπόκι

1 Απρ. - 31 Οκτ.

Τριφφλλι

1 Απρ. 30 Λουν.

Μθδικι

1 Φεβρ. – 31 Οκτ.

Βίκοσ Σανόσ

1 Φεβ. - 31 Μαίου

Βίκοσ Καρπόσ

1 Φεβ. - 30 Λουν.

Μπιηζλι Σανό

15 Οκτ. – 31 Μαίου

Μπιηζλι Καρπό

15 Οκτ. – 30 Λουν.

Κουκιά Κτθνοτροφικά

15 Οκτ. 30 Λουν.

Φκινοπωρινζσ Καλλιζργειεσ

1 Σεπτ - 30 Λουνίου

Εαρινζσ Καλλιζργειεσ

1 Απρ. - 31 Αυγ.

Βαμβάκι

1 Απρ. - 31 Οκτ.

Θλίανκοσ

15 Μαρτ. - 31 Αυγ.

Ρατάτα Εαρινι

1 Λαν. - 30 Λουν.

Ρατάτα Κερ.

1 Μαρτ. – 31 Οκτ.

Ρατάτα Φκιν.

1 Λοφλ. - 30 Νοζμ.

Κθπευτικά Κερμοκθπίου

1 Λαν. - 31 Δεκεμ.

Τομάτα

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.

Αγγοφρια

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.
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Κολοκφκια

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.

Μελιτηάνεσ

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.

Ριπεριά

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.

Μπάμια

1 Μαρτ. – 31 Αυγ.

Φαςόλια Ξερά

1 Μαρτ. – 30 Σεπτ.

Φαςολάκια

1 Μαρτ. – 31 Λουλ.

Κρεμμφδι

1 Νοζμ. – 30 Λουν. και 1 Φεβ. - 31 Αυγ.

Ρράςςα

1 Λοφν. - 31 Οκτ.

αδίκια-Αντίδια

1 Αυγ. - 30 Λοφν.

Σπανάκι

1 Λοφλ. - 30 Μαίου

Άνικοσ

1 Σεπτ. - 30 Μαίου

Σζλινο

1 Αυγ. - 30 Μαρτ.

Λάχανο

1 Σεπτ. - 31 Μαίου

Κουνουπίδι

1 Λοφλ. - 30 Νοζμ.

Καρότο

1 Λαν. - 31 Δεκεμ.

Ρατηάρια

1 Αυγ. - 30 Νοζμ.

Αρακάσ

15 Λαν. - 30 Λουν.

εβφκια

1 Μαρτ. – 15 Λοφλ.

Φακζσ

15 Οκτ. - 30 Λοφν.

Μποςτανικά

1 Μαρτ. – 30 Λοφλ.

Υπόλοιπα Υπαίκρια, Κερινά Κθπευτικά

1 Μαρτ. - 30 Νοζμβ.

Υπόλοιπα Υπαίκρια, Χειμερινά Κθπευτικά

1 Σεπτ. – 31 Μαίου

Καπνόσ

1 Μαρτ. – 15 Λουν.

Αρωματικά - Φαρμακευτικά

1 Μαρτ. - 30 Οκτ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 10– ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΛ ΦΟΡΕΛ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
Φορζασ
Γενικι

Αντικείμενο

Ρόλοσ/Λειτουργία υγκατάκεςθ

Γραμματεία Λαμβάνονται

Πλθροφοριακϊν

ςτοιχεία

χρθςιμοποιοφνται

τα

οποία Εκτελϊν

για

τθ επεξεργαςία

υςτθμάτων (Γ.Γ.Π..) του διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που
Τπουργείου

Οικονομίασ περιλαμβάνονται

και Οικονομικϊν

ςτισ

τθν ΟΧΛ

Αιτιςεισ

/

Διαςταφρωςθ

ςτοιχείων

Ενιαίασ Ενίςχυςθσ των παραγωγϊν,
θ

υπθρεςία

αυκεντικοποίθςθσ

(authentication)
πλθροφοριακά

πολιτϊν

ςε

ςυςτιματα

του

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. μζςω διαπιςτευτθρίων
(credentials) του TAXISnet κακϊσ και
ςτοιχεία

τθσ

περιουςιακισ

κατάςταςθσ όπωσ αποτυπϊνεται ςτο
Ε9 για τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ
του ΑΤΑΚ
Σραπεηικά Λδρφματα

Ο

οργανιςμόσ

αποςτζλλει

τον Υπεφκυνοσ

αρικμό ΛΒΑΝ που δθλϊνει ο/θ επεξεργαςίασ
παραγωγόσ

ςτθν

αίτθςι

ΟΧΛ
/

του Διαςταφρωςθ

προκειμζνου να διενεργθκεί ζλεγχοσ τραπεηικϊν
για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ ςτοιχείων
του αρικμοφ.
Σραπεηικά Λδρφματα

Αποςτολι δεδομζνων παραγωγϊν Υπεφκυνοσ

ΝΑΛ

που επικυμοφν να λάβουν «Κάρτα επεξεργαςίασ
Αγρότθ»
Μεταποιθτικζσ

Στο

επιχειριςεισ

πλαίςιο

των

ςυνδεδεμζνων Υπεφκυνοσ

ενιςχφςεων,

οι

μεταποιθτικζσ επεξεργαςίασ/

επιχειριςεισ

ενθμερϊνουν

ΟΧΛ

τον Διαςταφρωςθ

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ςχετικά με τισ πρϊτεσ ςτοιχείων
φλεσ που παρζλαβαν από τουσ/τισ
παραγωγοφσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
αξιοποιοφνται

ςτο

πλαίςιο

των

διαςταυρωτικϊν ελζγχων τθσ Ενιαίασ
Αίτθςθσ

Ενίςχυςθσ.

κατθγορίεσ

Ενδεικτικζσ
μεταποιθτικϊν

επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με
τον

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.

είναι

οι

ακόλουκεσ:


Αγροτικζσ
Συνεταιριςτικζσ
Οργανϊςεισ (ΑΣΟ)
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ΣΑΑ

πρϊθν

Ελζγχου

Ομάδεσ Ραραγωγϊν



Ορυηόμυλοι



Εταιρίεσ Εμπορίασ Αγροτικϊν
Ρροϊόντων



Τυποποιθτζσ / Συςκευαςτζσ /
Μεταποιθτζσ / Εξαγωγείσ



Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ



Σποροπαραγωγικζσ
επιχειριςεισ

Κζντρα Ζγκριςθ

των

εκτάςεων

που Εκτελϊν

τθν ΟΧΛ

Πιςτοποίθςθσ δθλϊνουν οι γεωργοί ςτο πλαίςιο επεξεργαςία

Πολλαπλαςιαςτικοφ
Τλικοφ



&

των ςυνδεδεμζνων κακεςτϊτων

Συνεργαςία

Ελζγχου

φορζων

Λιπαςμάτων (ΚΕΠΠΤΕΛ)

Δθμοςίου

Συροκομεία

Εκτελϊν

όλθσ

τθσ Ραραδόςεισ γάλακτοσ των γεωργϊν

χϊρασ

/
του

τθν ΟΧΛ

επεξεργαςία

/

Διαςταυρωτικοί
ζλεγχοι
Διμοι όλθσ τθσ χϊρασ

Οι διμοι διενεργοφν ελζγχουσ και Υπεφκυνοσ

ΟΧΛ

αναηθτοφν τα τζλθ για βοςκιςιμεσ επεξεργαςίασ
γαίεσ από τουσ/τισ παραγωγοφσ

/

Συνεργαςία
φορζων

του

Δθμοςίου
Διμοι όλθσ τθσ χϊρασ/ Οι
Κτθματικζσ

κτθματικζσ

υπθρεςίεσ

ΟΧΛ

υπθρεςίεσ Δθμοςίου που διενεργοφν ελζγχουσ επεξεργαςίασ

όλθσ τθσ χϊρασ

τισ γαίεσ που φορζων

διαχειρίηονται
όλθσ

χϊρασ

/

και αναηθτοφν τα τζλθ από τουσ/τισ Συνεργαςία
παραγωγοφσ για

Περιφζρειεσ

του Υπεφκυνοσ

του

Δθμοςίου

τθσ Οι υπθρεςίεσ των περιφερειϊν που Υπεφκυνοσ

ΟΧΛ

διενεργοφν ελζγχουσ και αναηθτοφν επεξεργαςίασ/
τα τζλθ από τουσ/τισ παραγωγοφσ Συνεργαςία
για τισ γαίεσ που διαχειρίηονται

φορζων

του

Δθμοςίου
Περιφζρειεσ
χϊρασ

όλθσ

τθσ Καταχϊρθςθ

αποτελεςμάτων Εκτελϊν

τθν ΟΧΛ

ελζγχων που διενεργοφν ςτο πλαίςιο επεξεργαςία
των αρμοδιοτιτων τουσ

/

Διαςταυρωτικοί
ζλεγχοι
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Οργανιςμοί

Εγγείων Οι

Βελτιϊςεων

φορείσ

αναηθτοφν

ςτοιχεία Υπεφκυνοσ

υποβοικθςθσ κατά τισ εργαςίεσ τουσ επεξεργαςίασ

ΟΧΛ
/

Συνεργαςία
φορζων

του

Δθμοςίου
Δαςικζσ Τπθρεςίεσ και Οι υπθρεςίεσ που καταρτίηουν τουσ Υπεφκυνοσ
Ελλθνικό Κτθματολόγιο

Δαςικοφσ

Χάρτεσ

Κτθματογραφοφν

και επεξεργαςίασ

τθ

κατά τθ ςφνταξθ των χαρτϊν
Διαχείριςθ

δαςικϊν

«φόρτωμα»

ςτο

υπόβακρο

τθσ

/

χϊρα, Συνεργαςία

αναηθτοφν ςτοιχεία υποβοικθςθσ φορζων

Ελλθνικό Κτθματολόγιο

ΟΧΛ

χαρτϊν

Δθμοςίου
και Εκτελϊν

χαρτογραφικό επεξεργαςία
χϊρασ

του

τθν ΟΧΛ
/

προσ Συνεργαςία

ενθμζρωςθ των γεωργϊν

φορζων

του

Δθμοςίου
Δικαςτικζσ

Αρχζσ

και Αναηιτθςθ ςτοιχείων διερεφνθςθσ Υπεφκυνοσ

ϊματα Αςφαλείασ

υποκζςεων

ΟΧΛ

επεξεργαςίασ/
Συνεργαςία
φορζων

του

Δθμοςίου
Δθμόςιεσ

Αρχζσ Χριςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ Υπεφκυνοσ

γνωμοδότθςθσ

και ερευνϊν

επεξεργαςίασ/

παρακολοφκθςθσ

τθσ

Συνεργαςία

χριςθσ των γεωργικϊν

φορζων

εκτάςεων και μονάδων

Δθμοςίου

ΟΧΛ

του

κτθνοτροφίασ
Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ

Αναηιτθςθ ςτοιχείων διερεφνθςθσ Υπεφκυνοσ
υποκζςεων

ΟΧΛ

επεξεργαςίασ/
Συνεργαςία
φορζων

του

Δθμοςίου
ΔΕΘ Α.Ε.

Χορθγοφνται
γεωχωρικϊν

ςτοιχεία

ψθφιακϊν Υπεφκυνοσ

δεδομζνων

ΝΑΛ

που επεξεργαςίασ

απεικονίηουν τισ καμζνεσ εκτάςεισ ςε
διάφορα Τοπικά διαμερίςματα με
ςτόχο

τθν

αποκατάςταςθ

των

πλθγζντων παραγωγϊν
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Επιμελθτιρια

Στοιχεία παραγωγϊν, φυτικοφ και Υπεφκυνοσ

ΝΑΛ

ηωϊκοφ κεφαλαίου προκειμζνου να επεξεργαςίασ
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα για τθ
ςτιριξθ τθσ κτθνοτροφικισ / φυτικισ
παραγωγισ

και

ςφνδεςθ

με

δευτερογενι τομζα
Κτθνοτροφικοί ςφλλογοι

Στοιχεία

επικοινωνίασ Υπεφκυνοσ

ΝΑΛ

παραγωγϊν/αιτιςεων κτθνοτρόφων επεξεργαςίασ
προκειμζνου

να

διενεργθκοφν

ενθμερϊςεισ για διάφορα κζματα
Πανεπιςτιμια/

Στοιχεία για χριςθ ςε ερευνθτικά Υπεφκυνοσ

Ερευνθτικά ιδρφματα

προγράμματα

ΕΛΓΑ

Αποςτολι ςτοιχείων τθσ ΕΑΕ που Υπεφκυνοσ

ΝΑΛ

επεξεργαςίασ

εμφανίηονται

ςτθν

ΟΧΛ

Διλωςθ επεξεργαςίασ

/

Καλλιζργειασ / Εκτροφισ (γενικά Διαςταυρωτικοί
ςτοιχεία αίτθςθσ, φυτικοφ, ηωϊκοφ ζλεγχοι για τθν
κτλ.)

ειςπραξθ

θσ

αςφαλιςτικισ
ειςφοράσ
ΕΛΓΑ

Δεδομζνα με γεωχωρικι αναφορά τα Εκτελϊν

τθν ΟΧΛ

οποία αφοροφν επιτόπιουσ ελζγχουσ επεξεργαςία

/

που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο Διαςταυρωτικοί
των αποηθμιϊςεων κακϊσ και κάκε ζλεγχοι
άλλων

χαρτογραφικϊν

ι

γεωχωρικϊν

δεδομζνων

που

μποροφν

ςυμβάλουν

ςτουσ

να

διαςταυρωτικοφσ

ελζγχουσ

του

ΟΡΕΚΕΡΕ
ΕΛΓΑ

Καταχϊρθςθ των εξατομικευμζνων Εκτελϊν

τθν ΟΧΛ

ηθμιϊν καλλιεργειϊν ςτθν ςχετικι επεξεργαςία
εφαρμογι
ςφμφωνα

του
με

/

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. Διαςταυρωτικοί
τθν

ιςχφουςα ζλεγχοι

νομοκεςία
Τπουργείο Οικονομικϊν

Αποςτολι ςτοιχείων προςδιοριςμοφ Υπεφκυνοσ
αγροτικοφ

ειςοδιματοσ

άςκθςθ ελζγχου

για

τθν επεξεργαςίασ

ΟΧΛ
/

Συνεργαςία
μεταξφ

φορζων
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του δθμοςίου
Ομάδεσ παραγωγϊν

Στο

πλαίςιο

των

ςυνδεδεμζνων Εκτελϊν

τθν ΟΧΛ

ενιςχφςεων, οι ομάδεσ παραγωγϊν επεξεργαςία
ενθμερϊνουν

τον

/

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. Διαςταυρωτικοί

ςχετικά με τισ πρϊτεσ φλεσ που ζλεγχοι
παρζλαβαν

από

τουσ/τισ

παραγωγοφσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
αξιοποιοφνται

ςτο

πλαίςιο

των

διαςταυρωτικϊν ελζγχων τθσ Ενιαίασ
Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ
Πιςτοποιθτικοί φορείσ

Ριςτοποίθςθ
γεωργϊν

των εκτάςεων των Εκτελϊν

που

ςυμμετζχουν

τθν ΟΧΛ

ςε επεξεργαςία

προγράμματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

/

Διαςταυρωτικοί
ζλεγχοι

Εταιρείεσ

παραγωγισ Καταχϊρθςθ παραδόςεων γεωργϊν Εκτελϊν

βιοκαυςίμων

τθν ΟΧΛ

που διακζτουν ςφμβαςθ με τθ επεξεργαςία

/

ςυγκεκριμζνθ εταιρεία παραγωγισ Διαςταυρωτικοί
βιοκαυςίμων

και

αποςτολι

Υπουργείο

Ρεριβάλλοντοσ

ςτο ζλεγχοι
&

Ενζργειασ
Τπουργείο
Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ

Αποςτολι ςτοιχείων παραδόςεων Υπεφκυνοσ

ΟΧΛ

& γεωργϊν όπωσ καταχωρικθκαν από επεξεργαςίασ
τισ

Εταιρείεσ

/

Ραραγωγισ Συνεργαςία

Βιοκαυςίμων

μεταξφ

φορζων

του δθμοςίου
Αςφαλιςτικοί φορείσ

Αποςτολι ςτοιχείων προςδιοριςμοφ Υπεφκυνοσ
αγροτικοφ

ειςοδιματοσ

άςκθςθ ελζγχου

για

ΟΧΛ

τθν επεξεργαςίασ

/

Συνεργαςία
μεταξφ

φορζων

του δθμοςίου
ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΣΡΑ

Αποςτολι ςτοιχείων παραδόςεων Εκτελϊν
γάλακτοσ

τθν ΟΧΛ

επεξεργαςία

/

Διαςταυρωτικοί
ζλεγχοι
Ελληνικό

Αποςτολι προςωπικϊν ςτοιχείων Υπεφκυνοσ

Κτηματολόγιο

και ςτοιχείων αγροτεμαχίων που κα Επεξεργαςίασ/
χρθςιμοποιθκοφν

για

ΝΑΛ

τθν Συνεργαςία
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προςυμπλιρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ μεταξφ
Διλωςθσ Κτθματολογίου

φορζων

του δθμοςίου

ΔΕΔΔΘΕ

Α.Ε. Αποςτολι προςωπικϊν ςτοιχείων, Υπεφκυνοσ

(Διαχειριςτισ

του αγροτεμαχίων,

Ελλθνικοφ
Διανομισ
Ενζργειασ)

αρικμοφ

ΝΑΛ

παροχϊν Επεξεργαςίασ

Δικτφου θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςτοιχεία
Θλεκτρικισ ιδιοκτθτϊν

για

επεξεργαςία

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν
ςτο αγροτικό τιμολόγιο

Πάροχοι
ρεφματοσ

θλεκτρικοφ Αποςτολι προςωπικϊν ςτοιχείων, Υπεφκυνοσ
αγροτεμαχίων,

αρικμοφ

ΝΑΛ

παροχϊν Επεξεργαςίασ

θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςτοιχεία
ιδιοκτθτϊν
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