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Αριθ. Πρωτ.: 1564 

 

Α.∆.Α.: Β4ΒΠΒ-11Β 

 

Προς: 

Ως Π.∆.  

 

ΘΕΜΑ: 1
η
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12194/ 7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 2011 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της ∆ράσης 1.4. ‘‘Αµειψισπορά µε 

ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’ και της ∆ράσης 2.3 ‘‘Σύστηµα  

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή καπνού’’, του Μέτρου 214 του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013.» 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

I. Τις διατάξεις: 
1. Του Π.∆. 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.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22.4.2005). 

3. Το Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ Α’243/11.11.11) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». 

4. Το Π.∆. 113/2011 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

5. Της Απόφασης του Πρωθυπουργού µε αρ. 2876/09 (ΦΕΚ Β’ 2234/2009) «Αλλαγή τίτλων 
Υπουργείων». 

6. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.∆. 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). 
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8. 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 ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013. 

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

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

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

12. 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».   

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

14. 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 Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιηµένος ισχύει. 
16. 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. 
17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηµατοδότηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιηµένος ισχύει. 
18. 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. 

19. 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. 
20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 
23. 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). 

24. Την Αρ. 324005/9.9.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1886/Τβ΄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 τροποποίησης της. 
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25. Την µε αριθµ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

26. Την αριθ. Υ 25 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου» (ΦΕΚ Β’ 2792/8.12.2011). 

27. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
µε αρ. 51116/3184 (ΦΕΚ 2741/Β/25.11.2011) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη». 

28. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Τροποποιούµε την υπ’ αριθ. 12194/ 7-11-2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 8-11-2011) κοινή υπουργική απόφαση 

σχετικά µε την επιλεξιµότητα των εκτάσεων, τις δεσµεύσεις των δικαιούχων και τα παραστατικά πληρότητας 
της αίτησης ενίσχυσης,  στο πλαίσιο της ∆ράσης 1.4. «Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της ∆ράσης 2.3 «Σύστηµα  Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή 

καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013. 

 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής – Τοµείς παρέµβασης 
 

Στο άρθρο 2 «Πεδίο εφαρµογής – Τοµείς παρέµβασης», στο σηµείο «Τοµείς παρέµβασης» τροποποιείται η 

παράγραφος για τη δράση 2.3 και αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« ∆ράση 2.3 : Επιλέξιµη για ένταξη είναι η έκταση της εκµετάλλευσης του παραγωγού, η οποία 

βρίσκεται στις περιοχές παρέµβασης και έχει µέγιστο µέγεθος ίσο µε την έκταση η οποία 

καλλιεργήθηκε µε καπνό µε βάση την τελευταία Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), προσαυξηµένο 

το πολύ κατά 0,5 Ηα. Το ελάχιστο µέγεθος εκάστου αγροτεµαχίου είναι 0,05 Ηα. » 

 

 

Άρθρο 2 

∆ικαιούχοι – ∆εσµεύσεις δικαιούχων 

 

Στο άρθρο 5 «∆ικαιούχοι – ∆εσµεύσεις δικαιούχων», στο σηµείο Β «∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» 

τροποποιείται η πρώτη παράγραφος και αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« …. Β. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

1. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για µια πενταετία, να αρχίσουν από την 15
η
 Οκτωβρίου 

του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης - µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - να εφαρµόζουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις: ………  » 

 

 

Άρθρο 3 

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης 
 

Στο άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», στην παράγραφο (2.β) «Παραστατικά που τεκµηριώνουν τα 

κριτήρια ένταξης»  

 

1) Αφαιρείται το δεύτερο σηµείο «Θεωρηµένο αντίγραφο εγγραφής του στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». 
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2) Τροποποιείται το έκτο σηµείο, το οποίο αναφέρεται στη Σύµβαση µε τον Πιστοποιητικό Φορέα για 

το Πρότυπο AGRO 2 και αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Αντίγραφο οµαδικής σύµβασης µε Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισµένο και εγγεγραµµένο στο 

Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ, για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος 
για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεµαχίων µε βάση την τελευταία ΑΕΕ και µόνο για τη δράση 2.3 

(προσκοµίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης).» 

 

 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 

 

1) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 12194/ 7-11-2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 8-11-2011) κοινή υπουργική 

απόφαση. 

2) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
3) Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

 

Α. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 
    

    

    

 


