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ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»  

 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις:  

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

την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3-12-2007), και ιδίως το άρθρο 

37 αυτού. 

2.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

3.  Το Ν.∆. 131/74 «Περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 

κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ Α΄/320/1974), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 
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131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 

δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/199/1983), όπως 

τροποποιηµένος ισχύει, και το Ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ Α΄/138/1997). 

4.  Του άρθρου 24 του Ν. 3156/2003 µε τίτλο «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση 

απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π και της υπ’ αριθµ. 

256223/16-10-2003 (ΦΕΚ Β΄/1557/22-10-2003) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, περί 

διάρθρωσης, λειτουργίας και αρµοδιοτήτων της, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

301479/22-10-2004 (ΦΕΚ Β΄/1632/3-11-2004) όµοια απόφαση. 

5.  Του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. 324005/9-9-2008 (ΦΕΚ Β΄/1886/12-9-2008) ΚΥΑ, περί 

αναδιάρθρωσής και µετονοµασίας της ως άνω υπηρεσίας σε Ειδική Υπηρεσία  

Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπαγόµενη στον 

Ειδικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

6.  Του άρθρου 7, παράγραφος 13α του N. 3840/2010, µε τον οποίο η ως άνω υπηρεσία 

µετονοµάστηκε εκ νέου σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.  

7.  Του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 135073/3-2-2011 (ΦΕΚ Β΄/315/25-2-2011) Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, περί τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ, µε την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και της 

ανατέθηκε η άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013, επιπροσθέτως των 

αρµοδιοτήτων που ασκεί. 

8. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22-4-2005). 

9. Της υπ’ αριθµ. 399570/10-10-2001 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας «Σύσταση ∆ιοικητικού Τοµέα 

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης 

Ειδικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ Β΄/1363/2001), όπως συµπληρώθηκε 

µε τις 229920/20-2-2002 (ΦΕΚ Β΄/233/27-2-2002) και 222822/22-4-2003 (ΦΕΚ 

Β΄/592/14-5-2003) όµοιες και µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 46 

του Ν. 3614/2007 σε «∆ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών».  
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10. Της υπ’ αριθµ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/972/22-5-2009) Απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και 

Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Υπουργού», όπως 

τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 261044/27-4-2010 (ΦΕΚ Β΄/625/11-5-2010), 271674/10-

5-2010 (ΦΕΚ B΄/701/25-5-2010), 271726/6-9-2010 (ΦΕΚ Β΄/1400/6-9-2010) και 

135074/8-2-2011 (ΦΕΚ Β΄/267/18-2-2011) όµοιες αποφάσεις. 

11. Της υπ’ αριθµ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 516/Υ.Ο.∆.∆./10-12-2009) Κοινής 

Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 523/Υ.Ο.∆.∆./11-12-2009,  µε την οποία διορίζεται ο 

∆ιβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βαθµό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο 

οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και 

Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

12. Της υπ’ αριθµ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ Β΄/2153/16-10-2008) Απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει κάθε φορά. 

13. Των άρθρων 13-29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄/200/27-8-1998) περί «Σύστασης 

Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

14. Της υπ’αριθµ. 271562/1-8-2002 (ΦΕΚ Β΄/1042/8-8-2002) Απόφασης του Υπουργού 

Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισµού Πληρωµών». 

15. Της υπ΄ αριθµ. 282966/9-7-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού 

διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που 

βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (ΦΕΚ 

Β΄/1205/13-7-2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

16. Της υπ’αριθµ. 37501/4-3-2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Μεταφορά της ∆ηµόσιας ∆απάνης 

στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωµή των Μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ περιόδου 

2007-2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 

«Κοινωνικοοικονοµικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000-2006 από το Π∆Ε, καθώς και 

ρύθµιση σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του». 
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17. Της υπ’ αριθµ. 2876/7-10-2009 (ΦΕΚ Β΄/2234/7-10-2009) Απόφασης του 

Πρωθυπουργού περί «Αλλαγής τίτλου Υπουργείων». 

18. Των Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄/147/27-6-2011) περί «συγχώνευση των Υπουργείων 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 63/2011 (ΦΕΚ 

Α΄/145/17-6-2011) περί «διορισµού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και 66/2011 (ΦΕΚ Α΄/148/27-6-2011) περί 

«διορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

19. Την υπ’ αριθµ. Υ350/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 

Οικονόµου» (ΦΕΚ Β΄/1603/11-7-2011). 

20. Την υπ’ αριθµ. 2667/8-7-2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ Β΄/1603/11-7-

2011). 

Β. Τους Κανονισµούς και Αποφάσεις: 

1. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 20
ής

 Σεπτεµβρίου 2005 «για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15
ης

 ∆εκεµβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου», όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

3. (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής της 27
ης

 Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά την εφαρµογή 

διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα στήριξης 

της αγροτικής ανάπτυξης», όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 2005 «για τη χρηµατοδότηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής» καθώς και τους εφαρµοστικούς αυτού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

5. (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου της 28
ης

 Ιουνίου 2007 «για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Καν. (ΕΟΚ) 

2092/1991 του Συµβουλίου της 24
ης

 Ιουνίου 1991 “περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 

διατροφής”». 
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6. (ΕΚ) 3/2008 του Συµβουλίου της 17
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 «σχετικά µε ενέργειες 

ενηµέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και 

στις τρίτες χώρες». 

7. (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου της 22
ας

 Οκτωβρίου 2007 «για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά 

προϊόντα (Ενιαίος Κανονισµός ΚΟΑ)».  

8. (ΕΚ) 1405/2006 του Συµβουλίου της 18
ης

 Σεπτεµβρίου 2006 «σχετικά µε τον καθορισµό 

ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 

κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003». 

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

έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν 

απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριµένης Απόφασης.  

Γ. Το τεχνικό δελτίο του Μέτρου 133 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.  

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

Άξονα 1 του ΠΑΑ.       

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 33 της παρούσας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Την εφαρµογή του Μέτρου 133, που αφορά δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των 

προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων, το οποίο είναι 

ενταγµένο στον Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ).                 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Μετά τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις, είναι απαραίτητη η ενηµέρωση των καταναλωτών 

σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων διατροφής. 
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Τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών Προγραµµάτων 

ποιότητας, έχουν, συνήθως, υψηλότερη τιµή από τα συµβατικά. Όµως, εάν ο καταναλωτής 

έχει ασφαλή εχέγγυα, είναι πρόθυµος να προβεί στην αγορά των προϊόντων αυτών. 

 Σκοπός του Μέτρου 133 είναι η παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών, οι οποίες παράγουν 

προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο συστηµάτων ποιότητας. 

Στόχοι του Μέτρου 133 είναι:  

α) η ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των 

προϊόντων, 

β) η προώθηση των προϊόντων αυτών. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1.  Τα επιλέξιµα προϊόντα για το παρόν Μέτρο, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των 

συστηµάτων ποιότητας της επόµενης παραγράφου, αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας.  
2. Τα συστήµατα ποιότητας που καλύπτονται από το παρόν Μέτρο είναι τα εξής: 

α) Κοινοτικό σύστηµα ποιότητας: 

• Βιολογική παραγωγή, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου. 

β) Εθνικά συστήµατα ποιότητας: 

• Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2), όπως 

αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2
η
 έκδοση) και ισχύει. 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος 

(AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2
η
 έκδοση) και ισχύει.  

 

Άρθρο 3 

Φορείς 

1. Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 

(εφεξής Φορέας ∆ιαχείρισης).  

2. Φορέας Εφαρµογής είναι η Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα (εφεξής Φορέας Εφαρµογής).   

3. Οργανισµός Πληρωµών είναι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

4. Φορέας Χρηµατοδότησης είναι η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών 

∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). 
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Άρθρο 4 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Για την εφαρµογή της παρούσας ισχύουν οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που παρατίθενται 

στο Παράρτηµα ΙI.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

Άρθρο 5 

∆ικαιούχοι 

1. ∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι οµάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως οµάδα 

παραγωγών νοείται µια οργάνωση οποιασδήποτε νοµικής (φορολογικής) µορφής, τα µέλη 

της οποίας είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συµµετοχή γεωργών σε 

συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων». Όλα τα µέλη της οµάδας παραγωγών 

συµµετέχουν στο ίδιο εκ των συστηµάτων ποιότητας του άρθρου 2 της παρούσας και 

παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριµένο) εκ των επιλέξιµων προϊόντων του Παραρτήµατος I 

της παρούσας, για τα οποία εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ (εφεξής δικαιούχος). 

Κάθε επιλέξιµη οµάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) 

µέλη. 

2. Επαγγελµατικές ή/και διεπαγγελµατικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή 

περισσότερους τοµείς, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως οµάδες παραγωγών. 

 

Άρθρο 6 

Επιλέξιµες δράσεις 

1. Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν ενηµέρωση, προώθηση και διαφήµιση του συγκεκριµένου 

προϊόντος στην εσωτερική αγορά, και περιλαµβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 

µέγιστης διάρκειας τριών ετών.  

2. Αναλυτικότερα, κρίνονται επιλέξιµες οι κάτωθι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες 

τους: 

2.1. Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. 

2.2. ∆ηµοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενηµέρωση 

ενδιαφεροµένων, ανεύρεση συνεργατών). 

2.3. Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους. 

2.4. Σχεδιασµός, εκτύπωση και διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το 

συγκεκριµένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα 
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πλεονεκτήµατα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις µεθόδους 

παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα 

εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να 

γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαµβάνονται οδηγίες-συνταγές 

χρήσης για αυτό.  

2.5. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δηµιουργία ιστοσελίδων και ενηµερωτικών 

ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριµένο προϊόν.  

2.6. ∆ιοργάνωση – συµµετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας, καθώς και 

συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά.  

2.7. Οργάνωση επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών, οµάδων καταναλωτών κλπ. στις 

µονάδες παραγωγής των µελών της οµάδας παραγωγών. 

2.8. ∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων (µε ΜΜΕ, δηµοσιογράφους, διατροφολόγους). 

2.9. Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές µικρής διάρκειας µέσω 

καταστηµάτων, οργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων κλπ.). 

3. Περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρξει στην Απόφαση λεπτοµερειών εφαρµογής της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 7 

Μη επιλέξιµες δράσεις 

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν είναι επιλέξιµες για στήριξη: 

1. ∆ράσεις ενηµέρωσης και προώθησης βιολογικού µελιού και µελισσοκοµικών προϊόντων, 

από οµάδες παραγωγών των µικρών νησιών του Αιγαίου, δεδοµένου ότι ανάλογες 

δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1405/2006. 

2. ∆ράσεις σχεδιασµού, εκτύπωσης και διανοµής ενηµερωτικών φυλλαδίων και αφισών, 

µελετών – ερευνών αγοράς που αφορούν το βιολογικό µέλι, καθώς και διοργάνωσης 

ηµερίδων – συνεδρίων για το προϊόν αυτό, δεδοµένου ότι ανάλογες δράσεις µπορούν να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/2007. 

3. ∆ράσεις που χρηµατοδοτούνται παράλληλα από τον Καν. (ΕΚ) 3/2008 και τους 

Κανονισµούς που αυτός καταργεί. Οι συγκεκριµένες δράσεις είναι δυνατό να είναι 

επιλέξιµες εφόσον µετά από διοικητικό έλεγχο και διασταύρωση δεδοµένων, 

διασφαλίζεται ότι δεν πραγµατοποιούνται από τους ίδιους δικαιούχους και ότι δεν είναι 

δυνατό να υπάρχει επικάλυψη. 

4. ∆ράσεις που δεν αφορούν την εσωτερική αγορά.  

5. ∆ράσεις που σχετίζονται µε την προώθηση εµπορικών σηµάτων. 
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6. ∆ράσεις που περιέχουν αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος, εφόσον η αναφορά 

αυτή µπορεί να αποτελέσει βασικό µήνυµα για την προώθησή του. Ο τόπος καταγωγής 

ενός προϊόντος µπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αναφορά αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση µε το βασικό µήνυµα και συνεπώς δεν 

µπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριµένο προϊόν.   

 

Άρθρο 8 

∆εσµεύσεις δικαιούχων 

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή 

τους στα συστήµατα ποιότητας του άρθρου 2 της παρούσας και από την ένταξη των 

µελών τους στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ, καθώς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 

αίτηση ενίσχυσης, την οποία υπέβαλαν και έτυχε έγκρισης µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παρούσα.  

2. Πέραν των παραπάνω βασικών υποχρεώσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν παράλληλα: 

2.1. Να ορίσουν υπεύθυνο υλοποίησης µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της οµάδας 

παραγωγών. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του υπεύθυνου υλοποίησης έναντι 

της οµάδας παραγωγών και του Φορέα Εφαρµογής θα καθοριστούν στην Απόφαση 

λεπτοµερειών εφαρµογής της παρούσας.   

2.2. Να διατηρήσουν µέχρι τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδίου δράσης τουλάχιστον το 80% του αριθµού (ως µέγεθος) των 

επιλέξιµων µελών που ήταν ενταγµένα στην οµάδα παραγωγών κατά την υποβολή 

της αίτησης ενίσχυσης. 

2.3. Να τηρούν το χρονοδιάγραµµα και τους όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού 

σχεδίου δράσης, όπως αυτό θα περιγράφεται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης. 

2.4. Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση, προκειµένου να διευκολύνουν τις 

Υπηρεσίες που παρακολουθούν την εφαρµογή του Μέτρου. 

2.5. Να διευκολύνουν τον έλεγχο, προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν 

και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία στις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε. 

2.6. Να τηρούν φάκελο υλοποίησης µε τα κατάλληλα παραστατικά, προκειµένου να 

µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών που 

πραγµατοποίησαν. Τα παραστατικά να φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία (3) έτη 

µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 885/2006. 
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2.7. Να αποδέχονται την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων 

βάσει του Καν. (ΕΚ) 259/2008. 

2.8. Να µην έχουν ενισχυθεί από άλλη ή άλλες διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές 

πηγές για τις ίδιες δράσεις.  

2.9. Να γνωστοποιούν εγγράφως στο Φορέα Εφαρµογής οποιαδήποτε µεταβολή στο 

καταστατικό τους, που αφορά τα µέλη, την έδρα, το νόµιµο εκπρόσωπο και τη 

δραστηριότητα.  

2.10. Να υποβάλλουν ετησίως στο Φορέα Εφαρµογής, έως τις 20 Φεβρουαρίου, έκθεση 

για την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, για το έτος που 

προηγήθηκε. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υλοποιήθηκαν ενέργειες που 

προβλέπονταν από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, πρέπει να υπάρξει επαρκής 

αιτιολόγηση. Η τελευταία έκθεση θα υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την τελευταία 

αίτηση πληρωµής και θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα που δεν περιέλαβε η 

προηγούµενη έκθεση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

Άρθρο 9 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

1. Ο Φορέας Εφαρµογής, αφού ενηµερώσει εγγράφως και λάβει το σύµφωνο της γνώµης 

του Φορέα ∆ιαχείρισης, προωθεί για έγκριση στον Υπουργό, µέσω του Ειδικού 

Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους 

ενδιαφερόµενους προκειµένου να υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης. 

2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

ενηµέρωσης των δυνητικά δικαιούχων, όπως: 

α) τον τόπο και το χρόνο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 

β) τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής, 

γ) τους όρους χρηµατοδότησης, 

δ) τις διαθέσιµες πιστώσεις και το κατώτατο όριο βαθµολογίας που είναι απαραίτητο να 

συγκεντρώσει η αίτηση ενίσχυσης, προκειµένου αυτή να είναι δυνατό να εγκριθεί, 

ε) τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν και τις κυρώσεις που θα υποστούν στην περίπτωση 

αθέτησής τους, 
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στ) τον τύπο της αίτησης ενίσχυσης, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να την συνοδεύουν 

και οδηγίες για τη συµπλήρωση – υποβολή τους, 

ζ) υπόδειγµα του φακέλου υποψηφιότητας, 

η) τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τον διαδικτυακό τόπο για την παροχή πληροφοριών. 

3. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρµογής και την εποπτεία του Φορέα ∆ιαχείρισης, γίνεται 

δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µέσω: 

α) ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr), 

β) κοινοποίησης στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, 

γ) κοινοποίησης στον Τύπο, 

δ) λήψης, όπου ενδείκνυται, µε συνεργασία του Φορέα ∆ιαχείρισης και του Φορέα 

Εφαρµογής, πρόσθετων µέτρων δηµοσιότητας, όπως: 

- Οργάνωση ηµερίδων 

- Οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης (Ηelp Desk) 

 Αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιότητας τηρούνται από το Φορέα Εφαρµογής.  

 

Άρθρο 10 

Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης Πράξης 

Παράλληλα µε την προώθηση από το Φορέα Εφαρµογής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ο Φορέας ∆ιαχείρισης προωθεί για έγκριση στον Ειδικό Γραµµατέα του 

ΥΠΑΑΤ την Απόφαση Ένταξης/χρηµατοδότησης της πράξης από το Μέτρο 133. Η Απόφαση 

Ένταξης/χρηµατοδότησης της πράξης, µαζί µε στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, θα καταχωρηθούν στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) µε ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η Απόφαση 

Ένταξης/χρηµατοδότησης της Πράξης κοινοποιείται για ενέργεια στο Φορέα 

Χρηµατοδότησης. 

 

Άρθρο 11 

Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης – Έλεγχος πληρότητας 

1. H αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται έντυπα και ηλεκτρονικά, σε κατάλληλο πληροφοριακό 

σύστηµα, στο Φορέα Εφαρµογής, σε µορφή που θα καθοριστεί από την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Η αίτηση ενίσχυσης, για να γίνει αποδεκτή και να τύχει αξιολόγησης, πρέπει: 

2.1. Να έχει τον τύπο του υποδείγµατος που θα υπάρχει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 
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2.2. Να υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων που θα καθορίζονται από την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2.3. Να συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας, υπόδειγµα του οποίου θα υπάρχει στην  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2.4. Να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα ορίζονται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας 

µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εφόσον όλα τα πεδία των εντύπων είναι 

πλήρως και ευκρινώς συµπληρωµένα. Εάν εντοπισθούν ελλείψεις ή κενά, ο Φορέας 

Εφαρµογής ζητά από τον αιτούντα να συµπληρώσει σωστά και να υποβάλλει εκ νέου την 

αίτηση ενίσχυσης εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται. 

4. Ο Φορέας Εφαρµογής χορηγεί στους αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης είναι 

πλήρεις, αποδεικτικό παραλαβής. Ακολούθως, αρχειοθετεί και καταχωρεί την αίτηση 

ενίσχυσης µε το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου στο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

Άρθρο 12 

Έλεγχος επιλεξιµότητας – Αξιολόγηση 

1. Ο Φορέας Εφαρµογής, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης ως προς 

την εγκυρότητα και την πληρότητα, ελέγχει τις πλήρεις αιτήσεις ενίσχυσης ως προς την 

επιλεξιµότητα βάσει των κριτηρίων επιλεξιµότητας του άρθρου 13 της παρούσας 

Απόφασης, συµπληρώνει τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου και τα καταχωρεί στο 

πληροφοριακό σύστηµα.  

2. Αιτήσεις ενίσχυσης που από τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας ή δηλώνουν ψευδή στοιχεία για να επωφεληθούν των ενισχύσεων, 

απορρίπτονται. 

3. Επειδή δεν επιτρέπεται οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από την παρούσα να 

χρηµατοδοτούνται ταυτόχρονα από τον Καν. (ΕΚ) 3/2008, ο Φορέας Εφαρµογής θα 

διασταυρώνει τα στοιχεία µε την αρµόδια υπηρεσία εφαρµογής για τις δράσεις που 

εντάσσονται στον Καν. (ΕΚ) 3/2008, λαµβάνοντας υπόψη και επιβεβαιώνοντας κατά 

περίπτωση τη διαφορετικότητα των δικαιούχων και θα προβαίνει σε τακτική ενηµέρωσή 

της για τις δράσεις του Μέτρου. 

4. Για την αποφυγή έγκρισης δράσεων που ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΚ) 1234/2007 και 

Καν. (ΕΚ) 1405/2006, ο Φορέας Εφαρµογής θα διασταυρώνει τα στοιχεία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες εφαρµογής τους. 
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5. Ο Φορέας Εφαρµογής πραγµατοποιεί την αρχική αξιολόγηση, βαθµολογώντας τις 

επιλέξιµες αιτήσεις ενίσχυσης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 14 της 

παρούσας Απόφασης και συµπληρώνει δελτία αξιολόγησης, τα οποία  καταχωρεί στο 

πληροφοριακό σύστηµα.  

6. Τυχόν υποβοήθηση του Φορέα Εφαρµογής στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης 

µπορεί να γίνεται από αξιολογητές – υπαλλήλους του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών 

Πόρων και Υποδοµών, σύµφωνα µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, ή 

όπως αλλιώς αυτό ρυθµιστεί για τα Μέτρα του ΠΑΑ. 

7. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση σε όσους υπαλλήλους ή/και αξιολογητές εµπλακούν στη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

8. Η τελική αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πραγµατοποιείται από τη Γνωµοδοτική 

Επιτροπή του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

Άρθρο 13 

Κριτήρια επιλεξιµότητας  

1. Η εξέταση, για την υπαγωγή ή µη των υποψηφίων δικαιούχων στο πλαίσιο εφαρµογής 

του παρόντος Μέτρου, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το γενικό κριτήριο της συµφωνίας 

µε τις Κοινοτικές και Εθνικές κανονιστικές διατάξεις. 

2. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας είναι τα εξής: 

2.1. Η οµάδα παραγωγών να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας.  

2.2. Το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης να περιλαµβάνει επιλέξιµες δράσεις ενηµέρωσης 

ή/και προώθησης ή/και διαφήµισης που περιγράφονται στο άρθρο 6 και να έχει 

µέγιστη διάρκεια τριών (3) ετών. 

2.3. Οι δράσεις να αφορούν την εσωτερική αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ. 

2.4. Οι δαπάνες για τις µελέτες και τη δηµοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 

δράσης να µην υπερβαίνουν το 20% του συνολικού κόστους των δράσεων. Οι 

δαπάνες αυτές αφορούν τις ενέργειες 2.1, 2.2 και 2.3, της παραγράφου 2 του άρθρου 

6 της παρούσας. 

2.5. Να εµφανίζεται το Κοινοτικό και το Εθνικό λογότυπο. 

2.6. Η αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος να είναι δευτερεύουσα σε σχέση µε 

το βασικό µήνυµα. 

 

Άρθρο 14 

Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης, είναι τα εξής:  
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1 Η έδρα του δικαιούχου σε ορεινή ή µειονεκτική περιοχή 

2 Η έδρα του δικαιούχου σε πυρόπληκτη περιοχή 

3 Η έδρα του δικαιούχου σε βαµβακοπαραγωγική περιοχή 

4 Η έδρα του δικαιούχου σε περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας 

5 
Ύπαρξη οργάνωσης για τυποποίηση ή/και µεταποίηση ή/και εµπορία του 

προϊόντος, στο πλαίσιο καθετοποίησης της παραγωγής 

6  Ποσοτικά στοιχεία του δικαιούχου  

7 Αιτιολόγηση επιλογής  της αγοράς ή/και οµάδας στόχου 

8 Ποιότητα του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης 

 

2. Η βαθµολογία, η εξειδίκευση και τα δικαιολογητικά για κάθε κριτήριο, θα 

περιλαµβάνονται στην Απόφαση λεπτοµερειών εφαρµογής της παρούσας. 

3. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ξεχωριστά και η συνολική βαθµολογία προκύπτει από την 

άθροιση των βαθµών για κάθε επί µέρους κριτήριο. 

 

Άρθρο 15 

Γνωµοδοτική Επιτροπή 

1. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα φύλλα ελέγχου, τα δελτία 

αξιολόγησης και τα πραγµατικά περιστατικά, γνωµοδοτεί για την αντικειµενική ή µη, 

τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τα στάδια που προηγήθηκαν και ιδίως: 

1.1. Του αντικειµενικού τρόπου εφαρµογής των κριτηρίων επιλεξιµότητας. 

1.2. Του αντικειµενικού τρόπου της βαθµολόγησης, βάσει της εφαρµογής των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

2. Στην περίπτωση που η Γνωµοδοτική Επιτροπή διαπιστώσει τεκµηριωµένα ότι δεν 

τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες ή τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης, 

είτε κάνει παραποµπή για επαναξιολόγηση από το Φορέα Εφαρµογής, είτε προβαίνει η 

ίδια στην επαναξιολόγηση µέρους ή του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης, 

τεκµηριώνοντας σε κάθε περίπτωση τη γνώµη της.  

3. Εφόσον το άθροισµα της αιτούµενης δηµόσιας δαπάνης όλων των αιτήσεων ενίσχυσης 

που έχουν κριθεί επιλέξιµες υπολείπεται της δηµόσιας δαπάνης που προβλέπεται από την 
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Πρόσκληση τότε, µετά την έκφραση σύµφωνης γνώµης από τη γνωµοδοτική επιτροπή, θα 

µπορούν να εγκρίνονται άµεσα για ενίσχυση όλες οι αιτήσεις που θα επιτυγχάνουν 

βαθµολογία πάνω από ένα – οριζόµενο στην Πρόσκληση – κατώτατο όριο. 

4. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή συντάσσει κατάσταση (µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας) των 

εν δυνάµει δικαιούχων, όπου θα καθορίζεται το ύψος και το είδος της παρεχόµενης 

ενίσχυσης, µε βάση τη βαθµολογία τους και µε γνώµονα τις διαθέσιµες πιστώσεις. 

Επίσης, καταρτίζει κατάσταση επιλαχόντων (µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας), για τους 

οποίους δεν επαρκούν οι διαθέσιµες πιστώσεις ή βαθµολογούνται χαµηλότερα από το 

κατώτατο όριο της προηγούµενης παραγράφου, και κατάσταση απορριπτόµενων.  

5. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή δύναται να προβεί σε περικοπές των αιτούµενων ποσών 

ενίσχυσης, τεκµηριώνοντας κάθε φορά τη γνώµη της.  

6. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής διαβιβάζονται στο Φορέα 

Εφαρµογής, ο οποίος τα καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστηµα. 

7. Η σύσταση, η σύνθεση και η λειτουργία της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, καθώς και της 

∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής ελέγχου προσφυγών του άρθρου 16 της παρούσας, 

προσδιορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

8. Στον Πρόεδρο, στα µέλη, στους εισηγητές, στη γραµµατειακή υποστήριξη και στους 

αναπληρωτές της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής ελέγχου 

προσφυγών, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.  

 

Άρθρο 16 

∆ηµοσιοποίηση καταστάσεων δικαιούχων – Προσφυγές 

1. Ο Φορέας Εφαρµογής δηµοσιοποιεί τις καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους, τους 

επιλαχόντες και τους απορριπτόµενους, όπως αυτές συντάχθηκαν από τη Γνωµοδοτική 

Επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόµενος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει 

προσφυγή κατά του πορίσµατος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, εντός του χρονικού 

διαστήµατος που θα καθορίζεται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η 

προσφυγή θα εξεταστεί από τη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή ελέγχου προσφυγών. 

2. Με το πέρας της εξέτασης των προσφυγών ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και 

οριστικοποιούνται οι καταστάσεις των εν δυνάµει δικαιούχων, επιλαχόντων και 

απορριπτόµενων, οι οποίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα.  
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Άρθρο 17 

Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης  

1. Ο Φορέας Εφαρµογής ενηµερώνει το Φορέα ∆ιαχείρισης για τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης και αποστέλλει τα στοιχεία που θα της ζητηθούν, προκειµένου ο Φορέας 

∆ιαχείρισης να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης, ώστε να επαληθευτεί η τήρηση των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής 

Νοµοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού ελέγχου, ο Φορέας 

Εφαρµογής εκδίδει Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης, για όσες αιτήσεις κρίθηκαν ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, µε υπογραφή του Ειδικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, 

τις οποίες αποστέλλει ταχυδροµικά στους δικαιούχους. 

2. Στις Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης θα προσδιορίζονται κυρίως: 

2.1. Τα στοιχεία του δικαιούχου (τίτλος, ΑΦΜ, ονοµατεπώνυµο & ΑΦΜ µελών κ.ά.). 

2.2. Το φυσικό αντικείµενο. 

2.3. Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός. 

2.4. Το ύψος ενίσχυσης. 

2.5. Η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου. 

2.6. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

2.7. Οι δεσµεύσεις του δικαιούχου. 

2.8. Το καθεστώς ελέγχων. 

3. Ο Φορέας Εφαρµογής θα προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση και διαβίβαση στις αρµόδιες 

∆ιευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, των τελικών καταστάσεων µε τους 

δικαιούχους, τους επιλαχόντες και τους απορριπτόµενους.  

4. Ηµεροµηνία ένταξης στο Μέτρο και έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών θεωρείται η 

ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα του 

ΥΠΑΑΤ. 

 

Άρθρο 18 

Αποδοχή Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης 

1. Η αποδοχή ή µη αποδοχή των Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης από τους δικαιούχους 

πρέπει να γίνει εγγράφως µε συστηµένη επιστολή, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα 

συνοδεύει την Απόφαση λεπτοµερειών της παρούσας, εντός χρονικού διαστήµατος που 

θα ορίσει ο Φορέας Εφαρµογής. Σε περίπτωση µη αποδοχής, η Απόφαση Έγκρισης 

Πράξης ακυρώνεται. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωµα 

για υποβολή εκ νέου αίτησης ενίσχυσης, σε ενδεχόµενη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος για το Μέτρο ή µε την ίδια Πρόσκληση, εφόσον το επιτρέπουν το χρονικό 

περιθώριο υποβολής και οι διαθέσιµες πιστώσεις της. 

2. Σε περιπτώσεις µη αποδοχής, ο Φορέας Εφαρµογής προβαίνει στην έκδοση Αποφάσεων 

Έγκρισης Πράξης σε επιλαχόντες του άρθρου 16, µε βάσει τη βαθµολογία τους και µε 

γνώµονα τις διαθέσιµες πιστώσεις. 

3. Οι Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης που έτυχαν αποδοχής καταχωρίζονται στο 

πληροφοριακό σύστηµα µε ευθύνη του Φορέα Εφαρµογής. 

4. Με την αποδοχή των Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις 

δεσµεύσεις του. Παράλληλα, αναλαµβάνεται από το ΥΠΑΑΤ η δέσµευση για την 

καταβολή των ενισχύσεων, τηρουµένων των προβλεπόµενων προϋποθέσεων. 

 

Άρθρο 19 

Ολοκλήρωση Απόφασης Ένταξης/Χρηµατοδότησης Πράξης 

Ο Φορέας Εφαρµογής διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Φορέα ∆ιαχείρισης το συµπληρωµένο 

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης – Ενισχύσεων. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ενσωµατώνει τη λίστα των 

δικαιούχων του Μέτρου στην Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης Πράξης, που εκδόθηκε σε 

εφαρµογή του άρθρου 10. Εάν υπάρχουν µεταβολές, ιδίως σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση 

σε σχέση µε την αρχική απόφαση, ο Φορέας ∆ιαχείρισης προβαίνει σε τροποποίησή της, την 

οποία καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ. Η Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης Πράξης 

επικαιροποιείται µε την ίδια διαδικασία κάθε φορά που αυτό από την πορεία κρίνεται 

αναγκαίο, µε ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

Άρθρο 20 

Ανάκληση – Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Πράξης 

1. Η Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην πορεία υλοποίησής της δύναται να ανακληθεί ή να 

τροποποιηθεί, µε ευθύνη του Φορέα Εφαρµογής. 

2. Ανάκληση µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους ελέγχους 

προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης. 

3. Τροποποίηση µπορεί να γίνει: 

3.1. Μετά από αίτηση του δικαιούχου, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

3.2. Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον: 

3.2.1. ∆εν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου και της αρχικής έγκρισης. 

3.2.2. ∆εν γίνεται υπέρβαση του εγκεκριµένου ορίου δαπάνης του επιχειρησιακού 

σχεδίου δράσης. Στην περίπτωση που εκ της τροποποίησης προκύψει 

υπέρβαση του ορίου, για την έγκριση της τροποποίησης θα τηρηθούν οι 
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διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 και επόµενα της παρούσας και 

εφόσον επαρκούν οι διαθέσιµες πιστώσεις. 

3.3. Μετά από τροποποίηση του θεσµικού ή Κανονιστικού πλαισίου και εφόσον τούτο   

προβλέπεται στην αρχική αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Πράξης. 

4. Για οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της Απόφασης Έγκρισης Πράξης, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να προβεί σε αίτηµα τροποποίησης αυτής. 

5. Οι αιτήσεις των δικαιούχων για τροποποίηση υποβάλλονται στο Φορέα Εφαρµογής, 

προηγούνται χρονικά της πραγµατοποίησης των αιτούµενων αλλαγών και συνοδεύονται 

από σχετική έκθεση µε όλες τις απαραίτητες αιτιολογήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Η ανάκληση ή τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Πράξης υπογράφεται από τον 

Ειδικό Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, µετά από εισήγηση του Φορέα Εφαρµογής.   

7. Ο Φορέας Εφαρµογής καταχωρεί την ανάκληση ή τροποποίηση των Αποφάσεων 

Έγκρισης Πράξης στο πληροφοριακό σύστηµα, µαζί µε τις αρχικές Αποφάσεις Έγκρισης 

Πράξης ή στοιχεία αυτών, ενηµερώνοντας παράλληλα το Φορέα ∆ιαχείρισης και τον 

Οργανισµό Πληρωµών. 

8. Η Απόφαση Έγκρισης Πράξης µπορεί να τροποποιηθεί έως και τρεις (3) φορές. 

 

 

Άρθρο 21 

Υλοποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης 

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 

δράσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης. 

2. Για τη µεταφορά ενεργειών, που προβλέπονταν από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και 

δεν πραγµατοποιήθηκαν, σε µεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης του επιχειρησιακού 

σχεδίου δράσης, απαιτείται τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, 

συνυπολογίζοντας το χρονοδιάγραµµα και τις προθεσµίες υλοποίησης του ΠΑΑ. 

3. Για τις ενέργειες 2.6 έως 2.9 της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και ηλεκτρονικώς το Φορέα Εφαρµογής, 

τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία υλοποίησής 

τους. 

4. Λεπτοµέρειες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 

δράσης θα περιγράφονται στην Απόφαση λεπτοµερειών της παρούσας. 
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Άρθρο 22 

∆ιαδικασία εκ των προτέρων ελέγχου του υλικού ενηµέρωσης, προώθησης και 
διαφήµισης 

1. Ο δικαιούχος, αφού αποδεχθεί την Απόφαση Έγκρισης Πράξης και οπωσδήποτε πριν την 

έναρξη κάθε δραστηριότητας, οφείλει να καταθέτει στο Φορέα Εφαρµογής κάθε σχέδιο 

υλικού ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης, που εκπονείται στο πλαίσιο µιας 

εγκεκριµένης δράσης, ώστε να τύχει έγκρισης σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική 

νοµοθεσία. 

2. Στο σχέδιο υλικού ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης πρέπει να εµφανίζονται τα 

προβλεπόµενα Εθνικά ή Κοινοτικά λογότυπα. 

3. ∆ράσεις, των οποίων τα σχέδια υλικού δεν θα εγκριθούν από το Φορέα Εφαρµογής, δεν 

θα τύχουν ενίσχυσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Άρθρο 23 

Ύψος & Είδος Ενίσχυσης 

1. Η ∆ηµόσια ∆απάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% 

του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η συµµετοχή των δικαιούχων στο 30%. Ο 

Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. 

2. Το µέγιστο ποσό επιλέξιµου προϋπολογισµού, ανά δικαιούχο οµάδα παραγωγών, 

ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη ∆ηµόσια ∆απάνη σε 70.000 €. Συναρτάται δε 

από τον αριθµό των µελών που την απαρτίζουν, καθώς και από άλλα στοιχεία των 

εκµεταλλεύσεων που τα ανωτέρω µέλη κατέχουν, κατά τρόπο που θα καθοριστεί στην 

Απόφαση λεπτοµερειών εφαρµογής της παρούσας. 

3. Η καταβολή της ενίσχυσης µπορεί να γίνει τµηµατικά, από µία (1) έως τρεις (3) δόσεις, 

ανάλογα µε τις αιτήσεις πληρωµής του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 της 

παρούσας. 

4. Μειώσεις στο αιτούµενο ποσό ενίσχυσης µπορεί να επέλθουν, ως συνέπεια των 

ευρηµάτων των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που θα πραγµατοποιηθούν και των 

αντιστοίχων κυρώσεων που θα επιβληθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της παρούσας. 

5. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας ένταξης στο Μέτρο δεν 

θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαίρεση αποτελούν οι 

δαπάνες για µελέτη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, δηµοσιοποίησή του και µελέτη 

έρευνας αγοράς. Οι δαπάνες αυτές κρίνονται επιλέξιµες υπό την προϋπόθεση της 
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έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία 

του εγγράφου κοινοποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης, από το Φορέα 

Εφαρµογής του Μέτρου 132 του ΠΑΑ στους δικαιούχους του Μέτρου 132. 

6. Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. 

7. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για το ύψος και είδος ενίσχυσης δύνανται να καθοριστούν µε 

Απόφαση λεπτοµερειών της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 24 

Αίτηση πληρωµής 

1. Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) αιτήσεις πληρωµής, απολογιστικά και 

ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Ο αριθµός και ο 

χρόνος υποβολής τους µπορούν να ρυθµιστούν και από το Φορέα Εφαρµογής, µετά από 

την αξιολόγηση των εκθέσεων προόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης 

και κυρίως σε συσχετισµό µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.  

2. Κάθε αίτηση πληρωµής θα συνοδεύεται κυρίως από: 

2.1.1. Νοµίµως θεωρηµένα αντίγραφα εξοφληµένων παραστατικών δαπανών, βάσει του 

Κ.Β.Σ. και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων. Τα πρωτότυπα παραστατικά 

φέρουν την ένδειξη «ΠΑΑ / Μέτρο 133 / Συγχρηµατοδοτούµενο από Ε.Ε. /  Καν. 

(ΕΚ) 1698/2005», από τα οποία προκύπτουν τα θεωρηµένα αντίγραφα. Σε καµία 

περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα 

παραστατικά συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 

2.1.2. Συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση δαπανών. 

2.1.3. Παραστατικά που αποδεικνύουν την ορθή εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας, 

όπως βεβαιώσεις πιστοποιητικών φορέων. 

2.1.4. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. ενηµερωτικά φυλλάδια και αφίσες, 

φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό από τις ενέργειες 2.5 έως και 2.9 της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 

3. Οι αιτήσεις πληρωµής υποβάλλονται στο Φορέα Εφαρµογής, ο οποίος τις καταχωρεί  στο 

πληροφοριακό σύστηµα. 

4. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την αίτηση πληρωµής και τα δικαιολογητικά που αφορούν 

σε αυτή δύνανται να καθοριστούν µε Απόφαση λεπτοµερειών της παρούσας. 
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Άρθρο 25 

Έλεγχος αιτήσεων πληρωµής – ∆ηµοσιοποίηση – Ενστάσεις 

1. Ο Φορέας Εφαρµογής διενεργεί διοικητικό έλεγχο σε όλες τις αιτήσεις πληρωµής (Καν. 

(ΕΕ) 65/2011, άρθρο 24), καλύπτοντας όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και 

ενδεδειγµένο να ελεγχθούν διοικητικά, προκειµένου να επαληθεύσει την τήρηση των 

κανονιστικών και θεσµικών απαιτήσεων. Με τον έλεγχο πιστοποιείται το οικονοµικό και 

το φυσικό αντικείµενο, βάσει των παραστατικών και των λοιπών στοιχείων που 

υποβάλλονται από το δικαιούχο. 

2. Για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηµατοδότησης από τους Καν. (ΕΚ) 3/2008, Καν. 

(ΕΚ) 1234/2007 και Καν. (ΕΚ) 1405/2006, ο Φορέας Εφαρµογής θα προβαίνει σε 

διασταύρωση των στοιχείων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του 

άρθρου 12 της παρούσας. 

3. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταγράφονται σε σχετικά έντυπα διοικητικού ελέγχου, 

τα οποία καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα. 

4. Ο Φορέας Εφαρµογής συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόµενων τις οποίες 

δηµοσιοποιεί προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι, ενώ παράλληλα τηρεί 

αποδεικτικά της δηµοσιοποίησης στο αρχείο του Μέτρου. 

5. Η δηµοσιοποίηση γίνεται µε ηλεκτρονική ανάρτηση των καταστάσεων, καθώς και µε 

αποστολή τους στις αρµόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων για ανάρτηση. 

6. Οι ενδιαφερόµενοι, και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν 

ένσταση επί των δηµοσιοποιηµένων αποτελεσµάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 

τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται  για το σκοπό αυτό µε Απόφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ. Στα µέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 26 

Αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης 

Ο Φορέας Εφαρµογής προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Ακολούθως, 

συντάσσει σχετική πράξη την οποία καταχωρεί  στο πληροφοριακό σύστηµα και υποβάλλει 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωµής των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα 

του ζητηθεί. 
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Άρθρο 27 

Πληρωµή δικαιούχων 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην πληρωµή των δικαιούχων, αφού επαληθεύσει ότι τηρούνται οι 

όροι χορήγησης της ενίσχυσης. Η πληρωµή των δικαιούχων γίνεται µε την κατάθεση του 

καταβλητέου ποσού στο λογαριασµό του δικαιούχου. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι 

πληρωµές καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 28 

Έλεγχος 

1. Ο Φορέας Εφαρµογής προβαίνει στους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων 

ενίσχυσης και πληρωµής, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα. 

2. Για την επαλήθευση της συµµετοχής των µελών του δικαιούχου στο Μέτρο 132 του 

ΠΑΑ, θα χρησιµοποιηθεί το σχετικό αρχείο του Φορέα Εφαρµογής του. 

3. Ο διοικητικός έλεγχος του αιτήµατος πληρωµής, που προβλέπεται στη παράγραφο 3 του 

άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) 65/2011, δεν θα περιλαµβάνει επιτόπια επίσκεψη, καθώς ο 

κίνδυνος να µην έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης ή να µην 

έχουν όντως πραγµατοποιηθεί οι εγκεκριµένες ενέργειες, είναι µικρός. Συγκεκριµένα, τα 

παραστατικά δαπανών και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρωµής, σε 

συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση των επιτόπιων ελέγχων της επόµενης παραγράφου 

και την άµεση σύνδεση του παρόντος Μέτρου µε το Μέτρο 132 του ΠΑΑ, διασφαλίζουν 

την ορθή εφαρµογή. 

4. Οι έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι, που πραγµατοποιούνται εφόσον υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και οι 

δειγµατοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι του άρθρου 25 του Καν. (ΕΕ) 65/2011, 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 8932/22-9-

2008 (ΦΕΚ Β΄/2153/16-10-2008) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιούµενη κάθε 

φορά ισχύει. 

5. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι, που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 65/2011, 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 8932/22-9-
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2008 (ΦΕΚ Β΄/2153/16-10-2008) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιούµενη κάθε 

φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 29 

Παρακολούθηση 

Η παρακολούθηση του Μέτρου γίνεται από το Φορέα ∆ιαχείρισης και συνίσταται: 

1. Στη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσµατικής τήρησης του πλαισίου εφαρµογής και 

της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας από τους εµπλεκόµενους φορείς. 

2. Στην παρακολούθηση της δηµοσιονοµικής εκτέλεσης του Μέτρου, βάσει στοιχείων του 

Φορέα Εφαρµογής και του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

3. Στη συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση των δεικτών παρακολούθησης 

αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 

4. Στη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσµατικής εκτέλεσης του Μέτρου. 

5. Στη λήψη, όπου αυτό απαιτείται για τη βελτίωση του συστήµατος, των αναγκαίων µέτρων 

σε επίπεδο εφαρµογής και υλοποίησης. 

 

Άρθρο 30 

Κυρώσεις  

1. Κατά την εφαρµογή του Μέτρου διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις κυρώσεων: 

1.1. Εάν ο δικαιούχος διακόψει µονοµερώς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 

δράσης πριν την ολοκλήρωσή του, επιστρέφει εντόκως ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν του έχουν καταβληθεί και αποβάλλεται από το 

Μέτρο. 

1.2. Εάν ο δικαιούχος αρνηθεί την πραγµατοποίηση ελέγχων, αποβάλλεται από το Μέτρο 

και επιστρέφει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν του έχουν 

καταβληθεί. 

1.3. Σε περίπτωση µη τήρησης του φακέλου υλοποίησης, θα µειωθεί κατά 10% το ποσό 

ενίσχυσης. Επανάληψη συνεπάγεται µείωση της ενίσχυσης επιπλέον κατά 10%. 

Επανάληψη πέραν της δεύτερης φοράς συνεπάγεται αποβολή από το Μέτρο και 

επιστροφή εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών που τυχόν έχουν 

καταβληθεί. 

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

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

πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιµότητα της αίτησης 

πληρωµής, τότε θα εφαρµόζεται µείωση στο ποσό (y). Το ποσό της µείωσης θα 
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ισούται µε τη διαφορά µεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x – y). Άρα ο δικαιούχος 

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

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

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

την προσθήκη του µη επιλέξιµου ποσού. 

1.5. Στην περίπτωση που εξακριβωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή αίτηση 

πληρωµής εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΠΑΑ και τα 

ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

1.6. Στην περίπτωση µη υποβολής έκθεσης ή ανεπαρκούς αιτιολόγησης για µη 

υλοποιηµένες ενέργειες, όπως αυτά προβλέπονται στο σηµείο 2.8 της παραγράφου 2 

του άρθρου 8 της παρούσας, ο δικαιούχος στερείται του δικαιώµατος υποβολής 

αίτησης πληρωµής για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, δηλαδή έως τις 20 

Αυγούστου του έτους υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης.  

1.7. Εάν ο δικαιούχος δεν ενηµερώσει το Φορέα Εφαρµογής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 21 παράγραφος 3 της παρούσας, τότε δεν θα τύχει οικονοµικής ενίσχυσης 

για τις ενέργειες αυτές, ανεξαρτήτως της ύπαρξης αντιστοίχων παραστατικών 

δαπανών. 

1.8. Εάν έχουν επέλθει µεταβολές σε σχέση µε τα οριζόµενα στην Απόφαση Έγκρισης 

Πράξης και ο δικαιούχος δεν προβεί σε αίτηµα τροποποίησης αυτής, τότε,  

1.8.1. Εφόσον οι µεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, οι δαπάνες που προκύπτουν από αυτές τις µεταβολές δεν θα είναι 

επιλέξιµες.  

1.8.2. Εφόσον οι µεταβολές αυτές επηρεάζουν τους στόχους του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, ο δικαιούχος αποβάλλεται από το Μέτρο και επιστρέφει ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν του έχουν καταβληθεί. 

1.9. Εάν ο Φορέας Εφαρµογής διαπιστώσει εµπεριστατωµένα ότι δεν επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, όπως στην περίπτωση µεγάλου αριθµού 

µη υλοποιηµένων ενεργειών µε ανεπαρκή αιτιολόγηση ή/και σηµαντικού ποσοστού 

απραγµατοποίητων δαπανών, αποβάλει τον δικαιούχο από το Μέτρο και τα ποσά που 

τυχόν του έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

2. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν µε την εξαίρεση ανώτερης βίας ή 

εξαιρετικών περιπτώσεων. 

3. Περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων δύναται να υπάρξει στην Απόφαση λεπτοµερειών 

της παρούσας. 
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Άρθρο 31 

Ανωτέρα βία 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006, δύναται να γίνουν δεκτές οι 

ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις, ώστε να µη 

ζητηθεί η επιστροφή, µέρους ή του συνόλου, της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο 

του Μέτρου: 

α) Ο θάνατος µέλους ή µελών της οµάδας παραγωγών. 

β) Η µακροχρόνια ανικανότητα µέλους ή µελών της οµάδας παραγωγών να ασκήσει 

γεωργική δραστηριότητα, η οποία επήλθε µετά την απόφαση έγκρισης πράξης. 

γ) Η απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης µέλους ή µελών της 

οµάδας παραγωγών, εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την ηµεροµηνία ανάληψης της 

δέσµευσης. 

δ) Η σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σηµαντικά τη γεωργική έκταση της 

εκµετάλλευσης µέλους ή µελών της οµάδας παραγωγών. 

ε) Η καταστροφή, λόγω ατυχήµατος, των κτιρίων της εκµετάλλευσης µέλους ή µελών της 

οµάδας παραγωγών, που προορίζονταν για εκτροφή των ζώων. 

στ) Η επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή µέρος του ζωικού κεφαλαίου µέλους ή 

µελών της οµάδας παραγωγών. 

2. Οι περιπτώσεις ανώτερης βίας ή οι εξαιρετικές περιπτώσεις κοινοποιούνται εγγράφως στο 

Φορέα Εφαρµογής από το δικαιούχο. Συνυποβάλλονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 

που κρίνονται κατά περίπτωση ικανοποιητικά από το Φορέα Εφαρµογής, καθώς και 

έκθεση που αιτιολογεί την επίδραση των γεγονότων αυτών στην υλοποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία που είναι σε θέση να το πράξει, να παραδώσει τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία στο Φορέα Εφαρµογής µαζί µε την ανωτέρω έκθεση. Μετά την 

εξέταση αυτών, ο Ειδικός Γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ υπογράφει την αποδοχή ή όχι του 

αιτήµατος, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Εφαρµογής. Ακολουθεί η έγγραφη ενηµέρωση 

του δικαιούχου. 

 

Άρθρο 32 

Ανάκτηση ενισχύσεων 

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται µε βάση το εκάστοτε ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 33 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση Μέτρου 

1. Για την υλοποίηση του Μέτρου προβλέπεται ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 29.969.599 ευρώ 

(€). Η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) στη ∆ηµόσια ∆απάνη είναι 21.426.308 ευρώ (ποσοστό 71,49% 

αυτής) και η Εθνική συµµετοχή είναι 8.543.291 ευρώ (ποσοστό 28,51% της ∆ηµόσιας 

∆απάνης). Η ιδιωτική συµµετοχή ανέρχεται σε 13.000.000 ευρώ και το συνολικό κόστος 

του Μέτρου ανέρχεται σε 42.969.599 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά τροποποιούνται κάθε 

φορά, σύµφωνα µε το ισχύον χρηµατοδοτικό σχήµα του Μέτρου. 

2. Η τροποποίηση των ποσών που αναγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο, θα γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και εντός του 

εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχήµατος του ΠΑΑ. 

3. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

βαρύνουν τη ΣΑΕ 082/8 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως 

αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η ∆ηµόσια ∆απάνη 

κατανέµεται ενδεικτικά στα έτη 2012: 8.500.000 €, 2013: 8.500.000 €, 2014: 7.000.000 € 

και 2015: 5.969.599 €. 

4. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα πραγµατοποιηθούν πληρωµές έως 31 

∆εκεµβρίου 2015. 

 

 

Άρθρο 34 

Λεπτοµέρειες εφαρµογής 

Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας, σύµφωνα µε την παράγραφο 22 του άρθρου 10 του 

Ν. 3840/2010. 
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Άρθρο 35 

Παραρτήµατα 

Το συνηµµένα παραρτήµατα (Παράρτηµα I, που περιλαµβάνει τον κατάλογο των επιλέξιµων 

γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, και Παράρτηµα II, που περιλαµβάνει ορισµούς και 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 

Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 
Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

ΑΘ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 
Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

- Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΑΑ 

- ∆/νση Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων 

2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

3. Περιφέρειες – ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων 

– Έδρες τους 

 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

- Γραφείο κου. Υπουργού 

- Γραφεία κου. Υφυπουργού 

- Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

- Γραφείο κου. Ειδικού Γραµµατέα  

- ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας 

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

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

- ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής 

- ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης 

- ∆/νση Οικονοµική 

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

Παραγωγής 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

3. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

4. Α.Τ.Ε. 

∆/νση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

5. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

6. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

7. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. 

8. ΣΥ.∆.Α.Σ.Ε.  

9. Ένωση Νέων Αγροτών Ελλάδος 

10. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στην ΚΥΑ 11001/7-10-2011 

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων που είναι επιλέξιµα για στήριξη για δράσεις 

ενηµέρωσης και προώθησης, ανά κατηγορία συστήµατος ποιότητας: 

α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 

2. ∆ηµητριακά 

3. Βρώσιµα όσπρια 

4. Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

5. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

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

γάλακτος ή και αυγών 

7. Έλαια - λίπη 

8. Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά 

9. Οίνος, όξος 

10. Προϊόντα γαλακτοκοµίας 

11. Παρασκευάσµατα κρεάτων 

12. Μέλι και µελισσοκοµικά προϊόντα 

 

β) AGRO 2 

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 

2. ∆ηµητριακά 

3. Βρώσιµα όσπρια 

4. Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

5. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

6. Σακχαρότευτλα 

 

γ) AGRO 3 

Χοίρειο κρέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI στην ΚΥΑ 11001/7-10-2011 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρµογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισµοί: 

• Εσωτερική αγορά 

Τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές 

Οι περιοχές που περιλαµβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 29
ης

 Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού 

καταλόγου των µειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ 

(Ελλάδα), όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Βαµβακοπαραγωγικές περιοχές 

Οι περιοχές που περιλαµβάνονται στην υπ’αριθµ. 4215/18-5-2009 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

• Πυρόπληκτες περιοχές 

Οι περιοχές που περιγράφονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 5285/Α32 (ΦΕΚ 

Β΄/1744/31-8-2007), 5645/Α32 (ΦΕΚ Β΄/1845/12-9-2007),  6374/Α32 (ΦΕΚ Β΄/ 2024/15-10-

2007), 6460/Α32 (ΦΕΚ Β΄/2007/17-9-2009) και 2155/Α32 (ΦΕΚ Β΄/448/16-4-2010), όπως 

αυτές συµπληρώνονται και ισχύουν κάθε φορά. 

• Περιοχές για τις οποίες έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας 

Οι περιοχές που έχουν πληγεί από κρούσµατα επιζωοτίας, όπως η γρίπη των πτηνών, και 

πλέον είναι απαλλαγµένες από αυτά κατόπιν λήψης των απαραίτητων µέτρων.  

• Αίτηση ενίσχυσης 

Ως αίτηση ενίσχυσης νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου, µετά 

την έγκρισή της, να υπαχθεί στο Μέτρο 133 του ΠΑΑ.  

• Αίτηση πληρωµής 

Ως αίτηση πληρωµής νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στις αρµόδιες αρχές, για 

την καταβολή της αναλογούσας δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης από το Μέτρο 133 του 

ΠΑΑ. 
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