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ΘΕΜΑ: 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-
2013. 
 
 
 

         ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 

1. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22.4.2005). 

3. Το Π.Δ. 113/2010 (194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4. Το Π.Δ. 85/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».  

5. Το Π.Δ. 86/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

6. Το Π.Δ. 90/5-7-2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5-7-2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 

7. Το Π.Δ. 119/25-6-2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Το Π.Δ. 118/25-6-2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
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και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως». 

9. To Π.Δ. 89/10-6-2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

10. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος 
ισχύει, και το Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997). 

12. Του άρθρ.36 του Ν.3614/07, όπου ορίζεται ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ’ 
αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013. 

13. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

14. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011) και την υπ' αριθμ. 188763/10-10-2011 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β’/13-10-2011), με την οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – 
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συγχώνευση των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) β) Οργανισμός Γεωργικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) - «ΔΗΜΗΤΡΑ» γ) Οργανισμός 
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισμός 
Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). 

15. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9-2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». 

16. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ Α’ 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 

17. Το Ν. 4093/9-11-2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος Ε. Ρυθμίσεις για τα Δημόσια έσοδα, 
τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 
Υποπαράγραφος Ε.1. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και λοιπές φορολογικές διατάξεις, με τον 
οποίο καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).   

18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., 
όπως τροποποιημένος ισχύει. 

19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 
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23. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, 
τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. 

25. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CC1 No 
2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποίηση της 
συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αρίθμ. C(2012) 3447/23-5-2012 Απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2007-2013 και την αριθμ. πρωτ. 677150/7-6-2012 αποδοχή 
της Επιτροπής για την προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 
Γεωργοπεριβαλλοντική Δράση 2.3 (Β) του Μέτρου 214.   

26. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002».   

27. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

28. Το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2-1 και AGRO 2-2) του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»  «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος 
– Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή και Μέρος 2: Απαιτήσεις 
στη φυτική παραγωγή» και την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου AGRO 2.  

29. Την ΚΥΑ Επίβλεψης με αριθμ. 267623/28-08-2007 (ΦΕΚ 1723/Β/29-08-2007) «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης 
ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο 
από τον ΟΠΕΓΕΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

30. Την με αρ. πρωτ. 516/120684/7-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση 
και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του πλαισίου εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης της 
ζάχαρης για το έτος 2012» και την από 25/11/2013 έκθεση αυτής.  

31. Την Αριθ. Πρωτοκ. 262385/21-4-10 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και 
του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 509/Β/23-4-10). 

32. Την Αρ. 324005/9-9-08 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β/12-9-2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, 
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και την υπ’ αριθμ. 135073/3-2-2011(ΦΕΚ 
315/Β/25-2-2011) ΚΥΑ τροποποίησής της. 

33. Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

34. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). 

35. Την αριθ.  3273/27-7-2012 απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ για την ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής της Δράσης 2.3 
(Β) του Μέτρου 214 για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013. 

36. Την υπ’ αριθ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 

της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013». 
 
37. Την υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 τροποποίηση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014) «1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 
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(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013». 
38. Την υπ’ αριθμ. 10512/18-7-2012 εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα με την οποία καθορίζονται οι 
ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής λιπαντικής και αρδευτικής αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β).  
39. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη Δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

40. Την αριθμ. 3872/23-7-2014 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

41. Την αριθμ. 108097/24-7-2014 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Με την παρούσα τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα  
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-
2014) και ισχύει, ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 1 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Στο Άρθρο 4, η παράγραφος 13 «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2, 
σημείο Β της υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει: 

• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης. 

• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της. 

• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής. 

• Τα ΕΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις τους. 

• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος των Πιστοποιητικών 
Συμμόρφωσης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του 
δικαιούχου. 

• Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ A.E.  

• Αντίγραφα του εντύπου «Αίτηση – Δήλωση Πληροφοριακό Δελτίο Τευτλοκαλλιέργειας». 

• Αντίγραφο του τηρούμενου στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα 
παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος 
χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. 

• Αντίγραφο της σύμβασης με το Φορέα Πιστοποίησης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος της σύμβασης 
με το Φορέα Πιστοποίησης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα 
του δικαιούχου. 

• Τα προγράμματα  λίπανσης τα οποία ακολούθησαν τα αντίστοιχα έτη εφαρμογής για τα εντός της Δράσης 
αγροτεμάχια. 

• Αντίγραφα νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά 
παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της 
εκμετάλλευσης. 
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• Τα προγράμματα άρδευσης τα οποία ακολούθησαν τα αντίστοιχα έτη εφαρμογής  για τα εντός της Δράσης 
αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). 

• Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για τις ποσότητες αρδευτικού νερού 
που εφαρμόστηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη 
Μεθοδολογία Β)». 

 

Άρθρο 2 

Λεπτομέρειες εφαρμογής 

Στο Άρθρο 6 «Λεπτομέρειες εφαρμογής», η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ο παραγωγός υποχρεούται, μαζί με την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής, να προσκομίζει ετησίως: α) το 
πρόγραμμα λίπανσης και β) το πρόγραμμα  άρδευσης (μόνο για τους δικαιούχους η γεωργική εκμετάλλευση των 
οποίων βρίσκεται σε περιοχές που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα 
μνήμης οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β), τα οποία ακολούθησε το αντίστοιχο έτος εφαρμογής για τα 
ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια. 

Το πρόγραμμα λίπανσης περιγράφει: α) τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων από το προηγούμενο έτος εφαρμογής β) 
τις ποσότητες λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους προς χρήση στα ενταγμένα στη Δράση 
αγροτεμάχια γ) την εφαρμοσθείσα ποσότητα λιπασμάτων στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια  δ) τυχόν 
πλεονάσματα λιπασμάτων κατά τη λήξη του έτους εφαρμογής. 

Τονίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (αγορά, εφαρμογή και διαχείριση τυχόν πλεονασμάτων), 
λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε ενταγμένα στη γεωργοπεριβαλλοντική Δράση αγροτεμάχια, οφείλουν να 
διαχειρίζονται ξεχωριστά από εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που δεν είναι 
ενταγμένα στη Δράση.   

Το πρόγραμμα άρδευσης περιγράφει τη συνολική ποσότητα αρδευτικού ύδατος που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια 
του έτους το οποίο αφορά η δήλωση εφαρμογής στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια, τις δόσεις άρδευσης καθώς 
και τις ημερομηνίες εφαρμογής των αρδευτικών δόσεων.  

Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν ξεχωριστή κάρτα μνήμης για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια 
που καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο και άλλη κάρτα μνήμης για την άρδευση των υπολοίπων αγροτεμαχίων της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης».  
 

Άρθρο 3 

Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης 

Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σημείο Β «Διαδικασία 
αξιολόγησης αιτήσεων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 7, σημείο Β της υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης, με βάση την ακόλουθη 
διαδικασία: 

1.  Διοικητικός - επιτόπιος έλεγχος 

Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσεων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.  

Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται μόνον σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπονοιών για απάτη. Στην περίπτωση 
αυτή, γίνονται διοικητικοί ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την ΕΥΕ ΠΑΑ - 
Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη της καταγγελίας. 

2.  Κατάταξη αιτήσεων με βάση τη σειρά βαθμολογίας 

Στο στάδιο αυτό, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα κριτήρια 
επιλογής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά σε εν δυνάμει δικαιούχους και επιλαχόντες. Σε χωριστή 
κατάσταση καταχωρούνται οι απορριπτόμενοι με τους λόγους απόρριψής τους. 

Οι Φ.Υ. ενημερώνουν το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση  της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ενημερώνει τους Φ.Υ 
να δημοσιοποιήσουν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους. 

3.    Δημοσιοποίηση 

Οι Φ.Υ. δημοσιοποιούν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες, απορριπτόμενους με: 

α)     Ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας.  

β)   Αποστολή των καταστάσεων στους δήμους και στις κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους με την επισήμανση 
ότι αυτές πρέπει να δημοσιοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να αναρτηθούν για διάστημα δέκα 
(10) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων.      

Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ.  

Οι καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν και τους λόγους απόρριψης, αντίστοιχα, φέρουν την επισήμανση ότι η 
οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν. 

4.   Οι ενδιαφερόμενοι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, δύνανται να 
υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που 
συγκροτείται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας για το 
σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. 

Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο 
οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου.  

Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης, ώστε να 
οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων».  
 

Άρθρο 4 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

Α. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 2, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
Άρθρο 11, σημείο Α της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής και κάθε έτους 
που έπεται, και εντός 20 εργάσιμων ημερών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο φορέα υλοποίησης δήλωση εφαρμογής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της εν λόγω εγκυκλίου, είναι δυνατόν να 
οριστούν διαφορετικοί χρόνοι έναρξης και λήξης υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής. Η δήλωση εφαρμογής 
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή 
της Δράσης και λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από: 
 
α) το πρόγραμμα  λίπανσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής για τα εντός της Δράσης 
αγροτεμάχια. 

β) το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής για τα εντός της Δράσης 
αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). 

γ) τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά 
αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που ήταν ενταγμένα στη 
Δράση το αντίστοιχο έτος εφαρμογής. 

δ) το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο οποίο περιγράφεται η διαχείριση των αγροτεμαχίων τα οποία 
πρόκειται να καλλιεργηθούν με σακχαρότευτλο το επόμενο έτος εφαρμογής.  

ε) τη βεβαίωση του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που 
εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιούχους οι 
οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β).  
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στ) την «Αίτηση – Δήλωση Πληροφοριακό Δελτίο Τευτλοκαλλιέργειας» για το επόμενο έτος εφαρμογής, εφόσον αυτή 
υπάρχει. 

ζ) την ετήσια σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. για το έτος εφαρμογής του οποίου ο δικαιούχος αιτείται την πληρωμή, με την 
εξαίρεση του πρώτου έτους εφαρμογής για το οποίο η σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. έχει ήδη προσκομισθεί στο πλαίσιο 
της αίτησης ενίσχυσης της Δράσης.       

η) την ομαδική σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η 
υφιστάμενη σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της υπ’ αριθμ. 16228/23-
11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προσκομίσουν, στο πλαίσιο της δήλωσης 
εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής (2012), αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με τον Πιστοποιητικό Φορέα που 
να καλύπτει τουλάχιστον το δεύτερο έτος εφαρμογής (2013). Από την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της 
ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η υφιστάμενη 
σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής, εξαιρούνται οι δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιπτώσεων του άρθρου 21 της παρούσας απόφασης.    
 
θ) το ομαδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGRO2 του Πιστοποιητικού Φορέα με επισυναπτόμενο κατάλογο 
παραγωγών, όπου περιλαμβάνεται ο δικαιούχος και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων του. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης ομαδικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης AGRO2 από Πιστοποιητικό Φορέα για το πρώτο 
έτος εφαρμογής (2012), οι υποψήφιοι της υπ’ αριθμ. 16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι 
οποίοι καλύπτονται από το από 25/11/2013 πόρισμα της έκθεσης της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 516/120684/7-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 
ι) Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής για το έτος εφαρμογής του οποίου ο δικαιούχος αιτείται την πληρωμή. 
 
ια) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση που αυτός είναι 
διαφορετικός σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό της αίτησης ενίσχυσης. 
 
ιβ) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σε περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με το 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας της αίτησης ενίσχυσης. 
 
ιγ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς που εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη 
Δράση αγροτεμάχια καθώς και η προέλευση αυτής, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος χρησιμοποίησε κοπριά και 
εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων.   
 
Τα παραστατικά των σημείων α (πρόγραμμα λίπανσης), β (πρόγραμμα άρδευσης) και δ (ΕΣΠΔ), υποβάλλονται από 
το δικαιούχο μηχανογραφικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης. Το 
σύνολο των παραστατικών που έχουν υποβληθεί μηχανογραφικά (παραστατικά των σημείων α, β και δ), 
εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του δικαιούχου και μαζί με τα παραστατικά των σημείων γ 
(παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση), ε (βεβαίωση Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων), στ (Αίτηση – 
Δήλωση Πληροφοριακό δελτίο τευτλοκαλλιέργειας), ζ (ετήσια σύμβαση με ΕΒΖ), ι (αίτηση πληρωμής), ια (βιβλιάριο 
τραπεζικού λογαριασμού), ιβ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και ιγ (Υ.Δ. για χρήση κοπριάς), υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, μαζί με την έντυπη μορφή της δήλωσης εφαρμογής, στο Φ.Υ. 

Τα παραστατικά των σημείων η (σύμβαση με πιστοποιητικό φορέα) και θ (πιστοποιητικό συμμόρφωσης), 
αποστέλλονται με ευθύνη της ΕΒΖ Α.Ε. σε ακριβή φωτοαντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή  στο Φ.Ε,  ο οποίος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους σε ηλεκτρονική μορφή στους Φ.Υ. Διευκρινίζεται ότι για τα ανωτέρω 
παραστατικά των σημείων η και θ, οι Φ.Υ. εκτυπώνουν  το σώμα των κειμένων και τα αντίστοιχα Παραρτήματα, τα 
οποία τηρούν στο υπηρεσιακό τους αρχείο». 

 

Β. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Οι Φ.Υ. μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής και καταχώρισης των ελέγχων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 της 
υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) ΚΥΑ, προχωρούν σε έκδοση αναλυτικών καταστάσεων 
πληρωμής του έτους εφαρμογής ανά Πρόσκληση. Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής δημοσιοποιούνται στον 
πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος 
που έχει έννομο συμφέρον. Στη συνέχεια οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε αναγνώριση και εκκαθάριση της 
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δαπάνης από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και 
συγκροτούν φάκελο πληρωμής ανά Πρόσκληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η 
πληρωμή των δικαιούχων πραγματοποιείται παράλληλα και ανεξάρτητα από τη διαδικασία ενστάσεων εκ μέρους 
των ενδιαφερομένων».   

 

Γ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 4, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
Άρθρο 11, σημείο Β της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

«Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, δύνανται να υποβληθούν από τους δικαιούχους 
ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης». 

 

Δ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης», η παράγραφος 6, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
Άρθρο 11, σημείο Δ της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι Φορείς υλοποίησης προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της 
δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και συγκροτούν, ανά Πρόσκληση, νέο φάκελο πληρωμής δικαιούχων».  

 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3044/6-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 321/Β΄/12-2-2014) και ισχύει.  

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

                     

       

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ    

 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ                   

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

 

 
 

    
       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
          ΜΙΧ. ΖΗΝΑΣ  

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β4 
 
 
 
 
 

ΑΙΚ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΕ 
ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(α/α) 
 
 
 
 

ΠΑΡ. ΜΟΛΩΝΗ 

 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 
 

ΔΗΜ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
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