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ΘΕΜΑ:

Καθορισµός Λεπτοµερειών Εφαρµογής της αριθ. πρωτ. 7730/αρ. απ.

727/13.12.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1935Β/14-12-10), για το Καθεστώς Ενισχύσεων του Μέτρου
144 «Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής οργάνωσης
αγοράς» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –
2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.

Το Ν.∆. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199), µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων στρατιωτικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν.
2065/1992 «Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και τις
διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ 223/Α/01) «περί εθνικού συστήµατος προστασίας της
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργού
Γεωργίας».

2.

Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ’ του Ν. 992/79 «Περί Οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών δια την εφαρµογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών οργανωτικών θεµάτων»
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).

3.

Το Νόµο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα του άρθρου
37 «Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 10§22 του Ν.
3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α/31-3-2010).

4.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

5.

Την Απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7-10-2009 «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

6.

Το Π.∆. 189/5-11-2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221/Α/2009).

7.

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

8.

Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7-9-2010 (ΦΕΚ Α’ 154) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

9.

Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) περί «Σύστασης Οργανισµού
Πληρωµών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιηµένος ισχύει.

10. 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 το 1-9-2002».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23ης ∆εκεµβρίου 2003)
«Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει
κάθε φορά.
12. Την υπ’ αριθµ. 271726/6-9-2010 (ΦΕΚ 1400/τ.Β/06-09-2010) τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 280682/4-5-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής
∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή
Υπουργού».

13. Της µε αριθ. 9828/21-10-08 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆ ΠΑΑ 2007-2013 στην Ειδική
Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την
προκήρυξη των µέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.
14. 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.∆. µε την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).
15. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, όπως τροποποιούµενο ισχύει κάθε
φορά και την αριθµ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της επιτροπής Ε.Κ. για την
έγκριση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραµµατισµού 2007-2013.
16. Την Υ.Α. 8932/22-9-2008 µε την οποία θεσπίστηκε Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.

2

17. Την αριθ. πρωτ. 7730/αρ. απ. 727/13.12.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β/14.12.2010) για την
εκτέλεση της οποίας απαιτείται ο καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής.
18. Ότι η στήριξη του παρόντος καθεστώτος προβλέπεται στο Μέτρο µε κωδικό 144 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) περιόδου 2007 – 2013, δυνάµει των
άρθρων 20 § δ (ιιι) και 36α του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, την
περίοδο 2007-2013, έχει ήδη αναληφθεί νοµική δέσµευση ύψους 219.837.135 € µέσω
της ΚΥΑ 727/2010. Η δέσµευση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισµό του προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΣΑ082 8.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για

την

αποτελεσµατική

εφαρµογή

του

καθεστώτος

ενίσχυσης

του

Μέτρου

144

«Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του
Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 ορίζουµε τα
ακόλουθα:
Άρθρο 1 - Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων.
Σε εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 727/2010, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας που αναφέρονται στα σηµεία α)
έως ζ) διενεργείται αυτόµατα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του Αίτησης
ενίσχυσης και πληρωµής α΄ δόσης.
2. Η ανάληψη της υποχρέωσης τήρησης των δεσµεύσεων του άρθρου 7, που προβλέπεται
στο σηµείο η), πραγµατοποιείται µε την υπογραφή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν.
1599/1986 η οποία εµπεριέχεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο – Αίτηση ενίσχυσης και
πληρωµής α΄ δόσης.
Άρθρο 2 – Αξιολόγηση προόδου Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 727/2010 ορίζεται ότι:
1. Η πρόοδος σε σχέση µε το επιχειρηµατικό σχέδιο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
αναδιάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης των δικαιούχων
πραγµατοποιείται µέσω των περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2 του Επιχειρηµατικού Σχεδίου
που περιγράφεται στην ΚΥΑ 727/2010, πραγµατοποιείται µέσω ελέγχου της Ενιαίας
Αίτησης Εκµετάλλευσης της χρονιάς που αφορά.
2. Η πρόοδος σε σχέση µε το επιχειρηµατικό σχέδιο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
αναδιάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης των δικαιούχων
πραγµατοποιείται µέσω της ένταξής τους σε Μέτρο του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) αποδεικνύεται µε την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο εν
λόγω Μέτρο.
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Άρθρο 3 - Επαλήθευση / Πιστοποίηση επίτευξης των δεσµευτικών στόχων.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 727/2010 ορίζεται ότι:
Η επίτευξη των δεσµευτικών στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου στις περιπτώσεις που η
αναδιάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης των δικαιούχων
πραγµατοποιείται µέσω της ένταξής τους σε Μέτρο του ΠΑΑ, αποδεικνύεται µε την απόφαση
έγκρισης πράξης του δικαιούχου στο αντίστοιχο Μέτρο.
Άρθρο 4 - Περιεχόµενο και τρόπος υποβολής του Επιχειρηµατικού σχεδίου – αίτησης
1

ενίσχυσης και πληρωµής α΄ δόσης .
Σε εφαρµογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 727/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:
1.

Περιεχόµενο και οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης.
1.1. Επιλεξιµότητα υποψηφίου:
Ο υποψήφιος συµπληρώνει τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου του και αυτόµατα
εξετάζεται η εκπλήρωση ή µη των κριτηρίων επιλεξιµότητάς του. Στη συνέχεια,
εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση των τελευταίων, συµπληρώνονται επίσης
αυτόµατα τα στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του (πίνακας Α1), της έδρας της
εκµετάλλευσής του (πίνακας Α2), το πιστωτικό ίδρυµα και ο τραπεζικός λογαριασµός
(πίνακας Α3) στο οποίο θα καταβληθεί η οικονοµική ενίσχυση εφόσον ο υποψήφιος
κριθεί ως δικαιούχος σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 727/2010. Το σύνολο των εν
λόγω πληροφοριών αντλείται από την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης για το έτος
2010.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος δεν πληροί το σύνολο των κριτηρίων
επιλεξιµότητας, εµφανίζεται το ακόλουθο κείµενο: «∆εν πληρούνται τα κριτήρια
επιλεξιµότητας και ως εκ τούτου δεν µπορείτε να προχωρήσετε στη συµπλήρωση και
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης».
1.2. Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου:
Ο υποψήφιος πριν προχωρήσει στην περιγραφή της εκµετάλλευσής του, των
βασικών παραµέτρων της προβλεπόµενης αναδιάρθρωσης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων της και των στόχων που επιδιώκει να επιτύχει µέσω αυτής, πρέπει
να αποδεχτεί την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που περιλαµβάνεται στην
αίτηση ενίσχυσης.
1.3. Συνοπτική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του υποψηφίου:
Το σύνολο των στοιχείων των πινάκων 1.1 «Εκτατικά δικαιώµατα τα οποία
προέρχονται από τον καπνό» και 1.2 «Συγκεντρωτικά στοιχεία εκµετάλλευσης»
συµπληρώνονται αυτόµατα.
1.4. Συνοπτική

περιγραφή

των

βασικών

παραµέτρων

της

προβλεπόµενης

αναδιάρθρωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης εντός και εκτός
γεωργίας:
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Στο εξής θα αναφέρεται ως «αίτηση ενίσχυσης»
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Στους Πίνακες 2.1.1 και 2.1.2, ο υποψήφιος, εφόσον το προβλέπει ο σχεδιασµός
του, συµπληρώνει από αναπτυσσόµενη λίστα το είδος των καλλιεργειών ή του
ζωικού κεφαλαίου που θα περιλαµβάνει η εκµετάλλευσή του µετά την ολοκλήρωση
της αναδιάρθρωσης και προσδιορίζει χρονικά την εγκατάστασή τους.
Στους Πίνακες 2.1.3, 2.1.4 και 2.2, ο υποψήφιος, επίσης εφόσον το προβλέπει ο
σχεδιασµός του σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
της εκµετάλλευσής του, δηλώνει την/τις ενέργεια/ες στην/στις οποία/ες προτίθεται να
προβεί προσδιορίζοντας χρονικά την επίτευξή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας.
1.5. Προβλεπόµενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται µέσω του επιχειρηµατικού σχεδίου:
Ο πίνακας 3 συµπληρώνεται αυτόµατα µετά τη συµπλήρωση των πινάκων της
προηγούµενης παραγράφου (1.4) από τον υποψήφιο.
2. Υποβολή αίτησης ενίσχυσης.
2.1. Τα επιχειρηµατικά σχέδια - αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωµής α΄ δόσης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά και προκειµένου να θεωρούνται έγκυρα και να ενταχθούν οι υποψήφιοι
στο Μέτρο, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής
υποβολής.
2.2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η ηµεροµηνία έναρξης
και η ηµεροµηνία λήξης της δυνατότητας υποβολής και οριστικοποίησης αιτήσεων
ενίσχυσης ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
Ενίσχυσης του άρθρου 9 της ΚΥΑ 727/2010. Ως ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης θεωρείται η ηµεροµηνία οριστικοποίησης.
2.3. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και
αποδοχής της απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
2.4. Η διαδικασία υποβολής είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίζονται µε την Υπουργική
Απόφαση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του Μέτρου.
2.5. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να
υποβάλλει µέχρι µία (1) αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια της ΚΥΑ 727/2010.
2.6. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ 727/2010, κάθε δυνητικός ωφελούµενος ενίσχυσης έχει
δικαίωµα επανυποβολής αίτησης ενίσχυσης εφόσον η αρχική του αίτηση έχει
απορριφθεί και ταυτόχρονα:
2.6.1. Έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης
2.6.2. Υπάρχει προκήρυξη σε ισχύ.
Άρθρο 5 - Επεξεργασία – οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010, σχετικά µε την
επεξεργασία – οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για να οριστικοποιηθεί η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει: α) ο υποψήφιος να πληροί τα
κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 5 της ΚΥΑ 727/2010, β) να έχει συµπληρωθεί ο
πίνακας 3 «Προβλεπόµενοι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται µέσω του επιχειρηµατικού
σχεδίου» αυτής και γ) να επαρκεί η δηµόσια δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης στο
συγκεκριµένο υποψήφιο.
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2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή
µε σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση ενίσχυσης λαµβάνει αυτόµατα αριθµό πρωτοκόλλου
ο οποίος δηλώνει τη χρονική προτεραιότητά της έναντι των αιτήσεων ενίσχυσης που θα
υποβληθούν µεταγενέστερα. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής αφαιρεί τη
δηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη αίτηση ενίσχυσης από το σύνολο της
δηµόσιας δαπάνης του Μέτρου.
Άρθρο 6 - Κατάταξη των υποψηφίων – έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης /
δικαιούχων.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010 σχετικά µε την κατάταξη
των υποψηφίων σε «δικαιούχους» και «απορριπτόµενους» ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιηµένη ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης και ο
υποψήφιος να καταταγεί στην κατηγορία των «δικαιούχων» θα πρέπει να:
1.1. Εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και θεωρηθεί για το γνήσιο της
υπογραφής σε οποιαδήποτε ∆ηµόσια Υπηρεσία.
1.2. Αποσταλεί εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την οριστικοποίησή της, µε
συστηµένη αλληλογραφία στο Φορέα Εφαρµογής. Εάν ανάµεσα στην ηµεροµηνία
οριστικοποίησης και στην ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας της ανωτέρω
συστηµένης

επιστολής

µεσολαβεί

διάστηµα

µεγαλύτερο

των

δέκα

(10)

ηµερολογιακών ηµερών τότε η αποστολή θεωρείται άκυρη και η ηλεκτρονική αίτηση
ενίσχυσης διαγράφεται. Σ΄ αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωµα
να υποβάλλει νέα αίτηση ενίσχυσης αµέσως µετά την ακύρωση της προηγούµενης.
1.3. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρµογής σταµατά η δυνατότητα οριστικοποίησης αιτήσεων
ενίσχυσης στην περίπτωση υπέρβασης του 100% της δηµόσιας δαπάνης.
2. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης, ο φορέας εφαρµογής διεξάγει 100%
διοικητικούς ελέγχους µέσω του µηχανογραφικού προγράµµατος και εκτυπώνει τα
αποτελέσµατα για το σύνολο των δικαιούχων.
3. Με την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού ελέγχου (βάσει τυχαίου δείγµατος), σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010, από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε σχετική εισήγηση του Φορέα Εφαρµογής, εκδίδει
απόφαση έγκρισης πράξης / δικαιούχων (για τους υποψήφιους που έχουν κριθεί ως
δικαιούχοι). Η εν λόγω απόφαση συνοδεύεται από Παράρτηµα το οποίο περιλαµβάνει
ονοµαστική κατάσταση των «δικαιούχων» µε τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείµενο) και το
ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονοµικό αντικείµενο).
4. Οµοίως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε σχετική εισήγηση του
Φορέα Εφαρµογής, εκδίδει απόφαση απόρριψης υποψηφίων. Η εν λόγω απόφαση
συνοδεύεται από Παράρτηµα το οποίο περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση των
«απορριπτόµενων» και το λόγο απόρριψης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
5. Στην κατηγορία των «απορριπτόµενων» κατατάσσονται οι υποψήφιοι:
4.1. οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας είτε κατά την υποβολή της αίτησης,
είτε µετά την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού ελέγχου,
4.2. των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν οριστικοποιείται,
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4.3. οι οποίοι δεν αποστέλλουν εντός της αναφερθείσας στο σηµείο 1.2 της
προηγούµενης παραγράφου προθεσµίας την εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη
οριστικοποιηµένη ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης.
Άρθρο 7 - ∆ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010 σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων επεξεργασίας των αιτήσεων ενίσχυσης και κατάταξης
των υποψηφίων, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Με την υπογραφή των αποφάσεων απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων και
απόρριψης υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σε «δικαιούχους» και
«απορριπτόµενους» καθίστανται διαθέσιµοι µέσα από το διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 8 - Τροποποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου.
Σε εφαρµογή των παραγράφων 5 του άρθρου 6 και 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 727/2010
σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, ορίζονται τα
ακόλουθα:
1. Η αίτηση τροποποίησης γίνεται µε διαδικασία αντίστοιχη µε εκείνη που περιγράφεται στην
παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και περιλαµβάνει:
1.1. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήµατος τροποποίησης και οριστικοποίηση αυτού.
1.2. Αποστολή, εντός 10 ηµερών από την οριστικοποίηση, στο Φορέα Εφαρµογής του
εκτυπωµένου και υπογεγραµµένου οριστικοποιηµένου αιτήµατος τροποποίησης.
2. Με το τροποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να επιτυγχάνεται τουλάχιστον
ενός από τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Επιχειρηµατικού
Σχεδίου του Παραρτήµατος 2 της ΚΥΑ 727/2010.
3. Εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων απόφαση τροποποίησης
έγκρισης πράξης / δικαιούχων µε εισήγηση του Φορέα Εφαρµογής του Μέτρου.
4. Σε περίπτωση µη αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης, ο δικαιούχος ενηµερώνεται
εγγράφως για την απόφαση αυτή µε σχετική αιτιολόγηση, στην οποία αναφέρεται ότι
υποχρεούται να υλοποιήσει το αρχικώς εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο.
Άρθρο 9 - Ανάκληση απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
1. Ο Φορέας Εφαρµογής είναι δυνατόν να εισηγηθεί ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο
καθεστώς ενίσχυσης του Μέτρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.1. παραίτηση δικαιούχων της ενίσχυσης,
1.2. υποβολή ψευδών στοιχείων εκ προθέσεως,
1.3. παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, χωρίς οι
δικαιούχοι να έχουν προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, στην υποβολή
αίτησης τροποποίησης αυτών ή στην ολοκλήρωσή τους,
1.4. πορίσµατος / συστάσεων διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου της ΕΥ∆ ΠΑΑ ή του Φορέα
Εφαρµογής, ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.
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2. Για την ανάκληση της ένταξης δικαιούχων στο καθεστώς του Μέτρου:
2.1. εκδίδεται, απόφαση ανάκλησης της απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων µε
αρµοδιότητα ανάλογη της έκδοσης της αρχικής απόφασης της έγκρισης πράξης /
δικαιούχων που αφορά µόνο στους συγκεκριµένους δικαιούχους.
2.2. ενηµερώνονται ο Οργανισµός Πληρωµών και οι δικαιούχοι και η απόφαση
καταχωρείται στο φάκελο της πράξης.
2.3. υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την ΕΥ∆ ΠΑΑ τροποποιηµένο τεχνικό δελτίο της
πράξης για ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος.
3. Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται µε
τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από την επιστροφή τυχόν
ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί, εξαιρούνται δικαιούχοι στους οποίους η ανάκληση
της απόφασης έγκρισης έχει γίνει για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006.
Άρθρο 10 – ∆ιαδικασίες πληρωµής.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 727/2010 σχετικά µε τη διαδικασία
καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για την καταβολή των ενισχύσεων, ανεξαρτήτου αριθµού δόσης (α΄, β΄ ή γ΄ δόσης),
απαιτείται σχετικό αίτηµα πληρωµής στην αρµόδια υπηρεσία. Ειδικότερα για την καταβολή
της α΄ δόσης ως αίτηση πληρωµής λαµβάνεται η αίτηση του υποψηφίου για ένταξη στο
Μέτρο («Επιχειρηµατικό σχέδιο – αίτηση ενίσχυσης και πληρωµής α΄ δόσης»). Ο χρόνος
και το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων, από τους δικαιούχους, αιτήσεων για την
καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης καθορίζεται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ως υπηρεσία υποβολής των αιτηµάτων πληρωµής ορίζεται ο Φορέας Εφαρµογής.
3. Η καταβολή της α΄ δόσης πραγµατοποιείται άµεσα µετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
4. Η καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης στους δικαιούχους δεν απαιτεί εκ µέρους τους την
προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών πέραν της προαναφερθείσας αίτησης πληρωµής,
καθώς ο Φορέας Εφαρµογής εξετάζει την πρόοδο ή/και ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού
σχεδίου µέσα από την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης των δικαιούχων και της πορεία των
Μέτρων του ΠΑΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 727/2010.
5. Η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σε 3 δόσεις κατά
τα έτη 2011, 2012 και 2013 ακόµα και εάν οι δεσµευτικοί στόχοι του επιχειρηµατικού
σχεδίου επιτευχθούν νωρίτερα (π.χ. εντός του έτους 2011 ή 2012).
Άρθρο 11
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

8

