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ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης της Πράξης/Χρηματοδότησης του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών 

και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του 

τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις Νόμων και Π.Δ. 

1. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.08.1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος 

ισχύει. 

2. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα το άρθρο 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 53/Α΄/31.03.2010). 

3. Του άρθρου 36 του Ν. 3614/07, όπου ορίζεται ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και 

της υπ’ αριθμ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β’/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης  

του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.   

4. Το Άρθρο 7, παράγραφος 13α του Ν.3840/2010, με τον οποίο η Ειδική Υπηρεσία  Συγχρηματοδοτούμενων 

Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης μετονομάστηκε εκ νέου σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-

Ανταγωνιστικότητα.  

 

Β. Τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες 

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

όπως τροποποιημένος ισχύει. 

6. 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. 
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7. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 2005 για τη «Χρηματοδότηση της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής» και τους Εφαρμοστικούς Κανονισμούς αυτού υπ’ αριθ. 883/2006, 884/2006 και 

885/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά, και γενικά όπως τροποποιημένος ισχύει. 

8. 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.  

9. 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. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30
ης

 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, 

καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον 

αμπελοοινικό τομέα. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CC1 No 

2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίηση 

της συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής. 

 

Γ. Τις Αποφάσεις 

13. Την υπ’ αριθ. 271562/01.08.2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/08.08.2002) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί 

«Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 01-09-2002». 

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.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. 

15. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών 

του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 

1363/Β΄/2001), όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20.02.2002 (ΦΕΚ 233/Β΄/27.02.2002) και 

222822/22.04.2003 (ΦΕΚ 592/Β΄/14.05.2003) όμοιες, όπως μετονομάστηκε με τις διατάξεις της παρ.4 του 

Άρθρου 46 του Ν.3614/2007, σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».  

16. Την υπ’ αριθμ 339621/07.12.2009 (ΦΕΚ 516 ΥΟΔΔ/10.12.2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Διβάρης 

Ευάγγελος του Πανογιώργη, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 

και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 

523/11.12.2009 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και 

ευρύτερου Δημοσίου Τομέα). 

17. Την υπ’ αριθμ. 280682/04.05.2009 (ΦΕΚ 972/Β΄/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή 

Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 261044/27-04-2010 (ΦΕΚ 625/Β΄/11.05.2010), 

271674/10.05.2010 (ΦΕΚ 701/B΄/25..05.2010), 271726/06.09.2010 (ΦΕΚ 1400/Β΄/06.09.2010), 
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135074/08.02.2011 (ΦΕΚ 267/Β΄/18.02.2011) και 155504/18.04.2011 (ΦΕΚ 859/Β΄/16.05.2011) όμοιες 

αποφάσεις. 

18. Την υπ’ αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/17.03.2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης 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 ΠΔΕ, καθώς και 

ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του». 

19. Την υπ΄ αριθμ. 135073/03.02.2011 (ΦΕΚ 315/Β΄/25.02.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και αρμοδιότητες και 

κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΦΕΚ 1886/Β΄) που τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 

324005/09.09.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1886/Β΄/12.09.2008), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα και της ανατέθηκε η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013, επιπροσθέτως των 

αρμοδιοτήτων που ασκεί.  

20. Την υπ’ αριθμ. 2049/09.06.2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/2011) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 

21. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στο Μέτρο με κωδικό 113 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

περιόδου 2007 – 2013, δυνάμει των άρθρων 20 § δ (iii) και 35Α του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Το γεγονός ότι από την σχετική ΚΥΑ του Μέτρου προκαλείται δαπάνη και ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της 

πίστωσης του ΑΕ 5323 «Δαπάνες Προγραμμάτων Χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΓΤΑΑ» του ειδικού φορέα 

29.110 του Προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ για την ενεργοποποίηση του Μέτρου σε βάρος του τακτικού 

Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.2/3929/0020/13.01.2012 Απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών και την αντίστοιχη έγκριση για την δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

1803/6377/19.01.2012 Απόφαση του Οικονομικής Διεύθυνσης. 

23. Την υπ’ αριθμ. 4130/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Τύπος και 

περιεχόμενο των Αποφάσεων Ένταξης Χρηματοδότησης πράξεων, Έγκρισης πράξεων και Αποδοχής σε 

εφαρμογή του Νόμου 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα του Μέρους ΙΙ, Κεφαλαίου Θ’, 

Άρθρου 38 «Ένταξη Πράξεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. 863/25.01.2012 (ΦΕΚ 219/Β΄/09.02.2012) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών, Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» στα πλαίσια 

εφαρμογής του Μέτρου 113 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013. 

25. Το υπ’ αριθμ. 3808/25.07.2011 έγγραφο της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς το και το υπ’ αριθμ. 

83888/02.08.2011 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν τη 

Γνωμοδότηση και την έκφραση σύμφωνου γνώμης επί της ανωτέρω ΚΥΑ. 

26. Την υπ’ αριθμ. 2656/29.02.2012 (ΦΕΚ 753/B’/14.03.2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 113 “Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών 

εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)” του Άξονα 1 ”Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και 

της δασοκομίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής”». 

27. Τις υπ’ αριθμ. 106019/07.11.2011 γνωμοδοτήσεις από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και την υπ’ αριθμ. 4398/30.09.2011 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Διοικητικού Τομέα 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, για την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της ανωτέρω ΥΑ Λεπτομερειών. 

28. Την υπ’ αριθμ. 1411/02.04.2012 Επιστολή Ενημέρωσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ προς την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, που αφορά την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης 

Πράξης από το ΠΑΑ 2007-2013 και ειδικότερα για το Μέτρο 113. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Την Ένταξη της Πράξης «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του 

Μέτρου 113 του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του 

Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 

2. Το Αντικείμενο της Πράξης το φυσικό αντικείμενο της οποίας συνίσταται στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων 

γεωργών/γεωργικών εργατών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού 

στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με το 

σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης, στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου 113, του  Άξονα 1 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», εντασσόμενο σε επιχειρησιακό σχέδιο 

δράσης μέγιστης διάρκειας έως τα τέλη του 2015. 

 

3. Φορέας Διαχείρισης: 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ. 

 

4. Φορέας Εφαρμογής: 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ  

 

5. Φορέας χρηματοδότησης: 

Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων. 

 

6. Φορέας  πληρωμών: 

Ο Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  πράξης: 

Έναρξη:  05.05.2012 

Λήξη: 31.12.2015 

 

8. Το συνολικό κόστος του Μέτρου ανέρχεται σε 9.000.549 ΕΥΡΩ (€), το οποίο αναγράφεται στην κατηγορία 

επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως: 

Δημόσια Δαπάνη  : 9.000.549 € 

Κοινοτική Συμμετοχή  : 7.851.216 € 

Εθνική Συμμετοχή  : 1.149.333 € 

 

9. Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 9.000.549 ΕΥΡΩ (€), το οποίο αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης ως ακολούθως: 

Δημόσια Δαπάνη  : 9.000.549 € 

Κοινοτική Συμμετοχή  : 7.851.216 € 

Εθνική Συμμετοχή  : 1.149.333 € 

10. Η Κοινοτική Συμμετοχή καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

11. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά το τμήμα που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες του ΠΑΑ 2007-2013 από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού εις βάρος της ΚΑΕ 5323. 
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Όροι ένταξης της πράξης 

12. Ο Φορέας Εφαρμογής υποχρεούται: 

i. Να ενημερώνει την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής με Δελτία Παρακολούθησης φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της πράξης, όταν τούτο του ζητηθεί. 

ii. Να τηρεί τους κανόνες της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 

αφορά την Κοινή Γεωργική  Πολιτική, το περιβάλλον, τις δημόσιες συμβάσεις κλπ. Ειδικότερα πρέπει να 

τηρούνται: 

I. Ο Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ιδιαίτερα τα άρθρα 20 γ iii και 33) για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 

II. Ο Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

III. Ο Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής (ιδιαίτερα το άρθρο 23 και τα παραρτήματα II, VI και VIII) για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005. 

IV. Ο Καν. (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 

1698/2005 όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

V. Ο Κανονισμός 73/2009 του Συμβουλίου, Άρθρα 5 και 6 Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις 

δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του 

ΕΓΤΑΑ όπως ισχύει κάθε φορά. 

iii. Να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 

1974/2006, όπως εξειδικεύονται στις σχετικές εγκυκλίους. 

iv. Να εφαρμόσει μηχανισμούς πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης και εσωτερικού ελέγχου για τις 

προβλεπόμενες πληρωμές, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα, την επιλεξιμότητα και την κανονικότητά 

της. 

v. Να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των δικαιολογητικών, που αφορούν την εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον 

για τρία χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή για το ΠΑΑ από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή έως το 2018. 

vi. Να κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, τα έγγραφα που αφορούν την πράξη και σχετίζονται με 

τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτής. 

vii. Να θέτει στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, του Οργανισμού Πληρωμών και σε όλους τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, 

εφόσον του ζητηθούν. 

viii. Να τηρεί τους όρους της Απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της προσωρινής ή 

οριστικής διακοπής της χρηματοδότησης ή απένταξης της πράξης από το ΠΑΑ και της επιστροφής του συνόλου 

της μεταφερθείσας χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3614/2007. 

ix. Να ενημερώνει άμεσα με την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΠΑΑ σε κάθε περίπτωση που διαφοροποιούνται οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

πράξης. 

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ 

 

ΑΔΑ: Β49ΚΒ-263



6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ 

 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Αλιείας 

 Τμήμα Μέτρων Άξονα Ι & ΙΙ 

 Δομοκού 5 

 104 45 - ΑΘΗΝΑ 

3. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δ’    

4. ΕΥΔ ΠΑΑ  
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