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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2656
Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 113 «Πρόωρη συ−

νταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑ−
ΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Αντα−
γωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της 
δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτα−
τζής. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.08.1988) 

«Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένο ισχύει, και το Ν. 
2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

3. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), ειδικά τα άρ−
θρα 36, 37 και 38, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ−
ουν.

4. Την υπ’ αριθμ. 2049/09−06−2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/2011) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013».

5. Την υπ’ αριθμ. 4130/15.05.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και πε−
ριεχόμενο των Αποφάσεων Ένταξης Χρηματοδότησης 
πράξεων, Έγκρισης πράξεων και Αποδοχής σε εφαρμογή 
του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείρι−
ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικό−
τερα του Μέρους ΙΙ, Κεφαλαίου Θ’, άρθρου 38 «Ένταξη 
Πράξεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 863/25.01.2012 (ΦΕΚ 219/Β΄/09.02.2012) 
κοινή απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−

μικών, Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και 
γεωργι κών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» στα πλαί−
σια εφαρμογής του Μέτρου 113 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 
2007−2013.

7. Τις υπ’ αριθμ. 106019/07.11.2011 γνωμοδοτήσεις από 
τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και 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 και Υποδομών, για την έκφραση 
σύμφωνης γνώμης επί της παρούσας απόφασης, απο−
φασίζουμε:

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου 113, 
που αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών 
(καπνοπαραγωγών) και είναι ενταγμένο στον Άξονα 1 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά−
δας 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ), και 
σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 της υπ’ 
αριθμ. 863/25.01.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 
219/Β΄/09.02.2012 (εφεξής ΚΥΑ), καθορίζουμε τις εξής 
απαραίτητες λεπτομέρειες εφαρμογής της ΚΥΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – 

Κατάθεση δικαιολογητικών

1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
και προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες θα πρέπει να 
οριστικοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 
υποβολής.

2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί 
να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 

3. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της 
δυνατότητας υποβολής και οριστικοποίησης αιτήσεων 
ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης Υποβο−
λής Αιτήσεων Ενίσχυσης του Άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Η ημε−
ρομηνία οριστικοποίησης θεωρείται και ως ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο. 

4. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αριθ−
μό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ο οποίος αποδίδεται 
αυτόματα τη στιγμή της οριστικοποίησης. Ο αριθμός 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου δηλώνει τη χρονική προ−
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τεραιότητα της αίτησης έναντι εκείνων που θα υπο−
βληθούν μεταγενέστερα. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό 
σύστημα υποβολής αφαιρεί τη δημόσια δαπάνη που 
αντιστοιχεί στο αίτημα (σύμφωνα και με τα οριζόμενα 
στην επόμενη παράγραφο) από το σύνολο της δημόσιας 
δαπάνης που έχει προκηρυχτεί. 

5. Ως χρονικό σημείο έναρξης επιλεξιμότητας δαπα−
νών και υπολογισμού της ανωτέρω δημόσιας δαπάνης 
θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αί−
τηση ενίσχυσης τελικά θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 13 της Κ.Υ.Α.. 

6. Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιημένη ηλε−
κτρονική αίτηση θα πρέπει: 

6.1. Να εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και 
θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία, της Υπηρεσίας υποβολής συμπερι−
λαμβανομένης.

6.2. Να υποβληθεί, συνοδευόμενη από τα λοιπά δικαι−
ολογητικά της παραγράφου 8 του παρόντος Άρθρου, 
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίη−
σή της.

7. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, τόσο του δικαιού−
χου όσο και του διαδόχου γεωργού (παράγραφος 2, 
Άρθρο 10 της Κ.Υ.Α.), γίνεται στις Περιφερειακές Διευ−
θύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

8. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι για ένταξη στο πρό−
γραμμα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

8.1. Αίτηση ενίσχυσης με την οποία αιτούνται την έντα−
ξη τους στο πρόγραμμα: Η αίτηση εκτυπώνεται από το 
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, μετά την οριστικοποίη−
σή της και την απόδοση αριθμού ηλεκτρονικού πρωτο−
κόλλου. Στη συνέχεια η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί 
από τον υποψήφιο και να θεωρηθεί για το γνήσιο της 
υπογραφής του από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, 
της υπηρεσίας υποβολής συμπεριλαμβανομένης.

8.2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (Άρθρο 8 του 
Ν.1599/86) όπως αυτή εκτυπώνεται από το σύστημα, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία, της Υπηρεσίας υποβολής συμπε−
ριλαμβανομένης. Με την υπεύθυνη δήλωση ο υποψή−
φιος θα αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής του Μέτρου, τόσο όσον αφορά τα κριτή−
ρια επιλογής όσο και τις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από την ένταξή τους σε αυτό. Υπόδειγμα της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της 
παρούσας.

8.3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου 
(Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο) με το 
οποίο να πιστοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητας. Η ε−
πικύρωση μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια 
υπηρεσία.

8.4. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του Ο.Γ.Α. από 
την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης.

8.5. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας οριστικοποιημέ−
νης Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.

8.6. Υπεύθυνη Δήλωση του διαδόχου (Άρθρο 8 του 
Ν.1599/86), όπως αυτή εκτυπώνεται από το σύστημα, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία, της Υπηρεσίας υποβολής συμπερι−
λαμβανομένης. Με την υπεύθυνη δήλωση ο διάδοχος 
αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του προ−
γράμματος (παράγραφος 2, Άρθρο 5, της Κ.Υ.Α.). 

8.7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου 
με το οποίο να πιστοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητας 
του διαδόχου (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβα−
τήριο). Η επικύρωση μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε 
δημόσια υπηρεσία.

8.8. Εφόσον η υποβολή των δικαιολογητικών δεν γί−
νεται από τον υποψήφιο, αυτή μπορεί να γίνει μέσω 
τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση η οποία θα συ−
νυποβάλλεται. 

9. Στα κατά τόπους καταστήματα των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρείται:

9.1. Ειδικό πρωτόκολλο για την παραλαβή των αιτή−
σεων. Οι αιτήσεις με ημερομηνία κατάθεσης εκτός των 
προβλεπομένων χρονικών ορίων, δεν εξετάζονται.

9.2. Ατομικός φάκελος δικαιούχου και διαδόχου 
γεωργού ο οποίος ενημερώνεται για κάθε μεταβολή 
που σημειώνεται τόσο σε επίπεδο δικαιούχου όσο και 
σε επίπεδο διαδόχου.

10. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του δικαιούχου 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έντα−
ξη στο πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
γέννησης με ακρίβεια ημέρας, ενώ για τον διάδοχο το 
έτος γέννησης. 

Άρθρο 2
Απόφαση Ένταξης – Αιτήσεις Πληρωμής

1. Η εκπλήρωση ή μη των κριτηρίων ένταξης του δι−
καιούχου στο μέτρο βεβαιώνεται με τη συμπλήρωση 
και υπογραφή του Δελτίου Διοικητικού Ελέγχου του 
Άρθρου 11 της Κ.Υ.Α., υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Η Απόφαση Ένταξης που εκδίδει η ΕΥΕ ΠΑΑ−Αντα−
γωνιστικότητα αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικα−
σίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. Τα επί μέρους βή−
ματα που έχουν προηγηθεί της έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης σχηματικά απεικονίζονται στο διάγραμμα του 
Παραρτήματος Ι. Διευκρινίζεται, ότι με τη δημοσιοποίηση 
των καταστάσεων των εν δυνάμει δικαιούχων θα πρέπει 
αυτοί, σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στο Άρθρο 5 
της Κ.Υ.Α., να μεταβιβάσουν την εκμετάλλευσή τους 
στο διάδοχο. Επομένως, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία θα πρέπει εντός διαστήματος 30 ημερών 
από τη δημοσιοποίηση της κατάστασης των εν δυνά−
μει δικαιούχων στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr 
και www.opekepe.gr να προσκομισθούν στις Υπηρεσίες 
Υποβολής στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μεταβίβαση 
του συνόλου της ιδιόκτητης εκμετάλλευσης του δικαιού−
χου στο διάδοχο, όπως η εκμετάλλευση αποτυπώνεται 
στον πίνακα Ε9 του δικαιούχου (αποχωρούντα) για όσα 
περιουσιακά στοιχεία είναι δηλωμένα ως αγροτεμάχια. 
Τα στοιχεία (παραστατικά) που αποδεικνύουν τη νόμι−
μη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης παρατίθενται στην 
παράγραφο 6 του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. (ενδεικτι−
κά αναφέρονται τα μισθωτήρια συμβόλαια διάρκειας 
τουλάχιστον δέκα ετών ή η συμβολαιογραφική πράξη 
μεταβίβασης νομής και κυριότητας).

3. Σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 15 της Κ.Υ.Α., οι δικαι−
ούχοι υποχρεούνται μια φορά κατ’ έτος να υποβάλλουν 
Αίτηση Πληρωμής στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενη με το εκκαθαριστικό της φο−
ρολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους. Η ετήσια 
αίτηση υποβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους με 
εξαίρεση το πρώτο έτος της εφαρμογής του προγράμ−
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ματος, όπου η αίτηση υποψηφιότητας έχει και θέση 
αιτήματος πληρωμής. 

Άρθρο 3
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 

1. Κάτοχοι μικτών εκμεταλλεύσεων εντάσσονται στους 
δικαιούχους του προγράμματος, εφόσον πληρούν τους 
γενικούς όρους και προϋποθέσεις των Άρθρων 5 και 10 
της ανωτέρω Κ.Υ.Α., με την υποχρέωση παραχώρησης 
και του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.

2. Η παραχώρηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου δύνα−
ται να γίνει και σε άλλο πρόσωπο πέραν του διαδόχου 
γεωργού, αρκεί να πληρείται η προϋπόθεση της παρα−
γράφου 2.4 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.. 

3. Γεωργοί δικαιούχοι του μέτρου 1.1 του 3ου ΚΠΣ 
(Σχέδια Βελτίωσης) μπορούν να κριθούν ως δικαιούχοι 
του προγράμματος εφόσον:

3.1. Το Σχέδιο Βελτίωσης της εκμετάλλευσής τους 
έχει αποπληρωθεί έως και τις 31.12.2009

3.2. Πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 της ανω−
τέρω Κ.Υ.Α. 

3.3. Ο διάδοχος γεωργός αναλαμβάνει με Υπεύθυνη 
Δήλωση (Άρθρο 8 του N.1599/86) όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σχέδιο Βελτί−
ωσης την οποία καταθέτει στην αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Οι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης, που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδό−
τησης, αποδεσμεύονται από την πενταετή υποχρέωση 
άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας.

5. Οι διάδοχοι του προγράμματος της Πρόωρης Συντα−
ξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης κατά προ−
τεραιότητα, στα Μέτρα των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ, που 
αναφέρονται σε «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε επίπεδο 
αγροτικής εκμετάλλευσης» και στη «Βελτίωση της ηλικια−
κής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού» αντίστοιχα.

6. Σε εφαρμογή του Άρθρου 7 (παράγραφος 2) της 
Κ.Υ.Α., το ποσό που θα προβλέπεται για τους συγκύριους 
της εξ’ αδιαιρέτου γεωργικής εκμετάλλευσης θα υπο−
λογίζεται κατά αναλογία ίση με τα ποσοστά κατοχής 
και νομής επί της εκμετάλλευσης που μεταβιβάστη−
κε, όπως η αναλογία αυτή προκύπτει από τις Αιτήσεις 
Ενιαίας Ενίσχυσης που αυτοί έχουν υποβάλει κατά το 
προηγούμενο έτος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4
Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι, Μεταβολές 

Καθεστώτος δικαιούχου−διαδόχου, Ποινές

1. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων δικαιούχων 
και διαδόχων, ενημερώνονται από τα ελεγκτικά όργανα 
η ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, η αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιβολή των κυρώσεων 
που προβλέπονται στα Άρθρα 18 και 19 της Κ.Υ.Α.. 

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στο πρόγραμμα, επανακτήσει τη γεωργι−
κή του εκμετάλλευση (δηλαδή στις περιπτώσεις που για 
παράδειγμα ο θάνατος του διαδόχου γεωργού, η αθέτη−
ση των όρων μίσθωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης 
από τον διάδοχο γεωργό κ.λπ., θα έχουν σαν συνέπεια 
ο μέχρι πρότινος χωρίς γεωργική εκμετάλλευση δικαι−
ούχος, να αναγκαστεί στην επανέναρξη του γεωργικού 

επαγγέλματος και ανάληψης εκ νέου της γεωργικής εκ−
μετάλλευσης από την οποία είχε αποδεσμευτεί), τότε:

2.1. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή της αποζημίωσης 
στο δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος 
ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο κατάστημα της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντός χρονικού 
διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επανά−
κτησης της γεωργικής του εκμετάλλευσης, δεσμεύεται 
να την παραχωρήσει σε νέο διάδοχο γεωργό ο οποίος 
θα πρέπει να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
του προγράμματος.

2.2. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της ετήσιας αποζη−
μίωσης δεν μεταβάλλεται, ανεξάρτητα από την ηλικία 
του νέου διαδόχου γεωργού.

2.3. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει 
να παραχωρήσει σε νέο διάδοχο γεωργό την εκμε−
τάλλευσή του, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ύστερα από εισήγηση του 
Φορέα Εφαρμογής του προγράμματος, παύει η καταβο−
λή της αποζημίωσης χωρίς να του επιβάλλονται άλλες 
περαιτέρω κυρώσεις.

2.4. Σε περίπτωση που παρέλθει το προβλεπόμενο 
εξάμηνο της παραγράφου 2.1 χωρίς την έγκαιρη ενη−
μέρωση του Φορέα Εφαρμογής από τον δικαιούχο τότε 
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στα Άρθρα 18 και 19 
της Κ.Υ.Α. περί μειώσεων, αποκλεισμών και ανάκτησης 
ενισχύσεων.

3. Κατά το χρονικό διάστημα όπου ο διάδοχος έχει 
εγκαταλείψει την γεωργική εκμετάλλευση και ο δικαι−
ούχος δεν έχει ακόμη επανακτήσει την γεωργική του 
εκμετάλλευση για οποιονδήποτε λόγο (αδυναμία ενημέ−
ρωσης για την εξέλιξη, εύλογο χρονικό διάστημα αντα−
πόκρισης στην μεταβολή, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.), θα 
εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 
2.1 του παρόντος Άρθρου. 

4. Ο διάδοχος υποχρεούται μετά τη μεταβίβαση της 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου σε αυτόν, να εγγραφεί 
στο Μητρώο Αγροτών.

5. Σε περίπτωση που ο διάδοχος κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του στο πρόγραμμα, αθετήσει ή δεν 
τηρήσει τις προβλεπόμενες από το Μέτρο δεσμεύσεις, 
θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της πα−
ραγράφου 3 του Άρθρου 18 της Κ.Υ.Α.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Ασφαλιστικό καθεστώς δικαιούχων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, Άρθρο 
28, Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/08.10.2001), η χορήγηση της 
ετήσιας αποζημίωσης («πρόωρη σύνταξη»), σε καμία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως συνταξιοδοτική παροχή, 
αλλά ούτε και αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των 
προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης 
από τον ΟΓΑ, τόσο των δικαιούχων όσο και των συζύγων 
τους. Κατά τη διάρκεια παραμονής των δικαιούχων στο 
πρόγραμμα και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας τους, οι δικαιούχοι λογίζονται ως ενεργοί αγρό−
τες όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και 
την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Σε εφαρμογή 
της παραπάνω διάταξης, ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης 
του Ο.Γ.Α. δεν προβαίνει στη διακοπή της ασφάλισης των 
δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλά παραμέ−
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νουν αυτοί εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Κατά συνέπεια, όπως 
και οι λοιποί ενεργοί αγρότες και εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, υποχρεούνται στην 
καταβολή των εισφορών του Κλάδου. 

Η έννοια της εν λόγω διάταξης αφορά αποκλειστικά 
και μόνο στο δικαίωμα εγγραφής των ως άνω δικαιού−
χων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, παρά το 
γεγονός ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει 
το Άρθρο 2 του Ν. 2458/1997 για την ασφάλιση στον 
Κλάδο, και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται στην 
απαλλαγή τους από υποχρέωση καταβολής εισφορών, 
στην οποία υποχρεούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του 
Κλάδου Κύριας ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτω−
ση, θα δημιουργηθούν προβλήματα και στους ίδιους 
τους ασφαλισμένους όσον αφορά την συνταξιοδότησή 
τους, δεδομένου ότι για τη χορήγηση σύνταξης από τον 
Κλάδο, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται η καταβολή 
εισφορών για τα συγκεκριμένα έτη. 

Άρθρο 6
Καταστάσεις ανωτέρας βίας

1. Ανικανότητα άσκησης της γεωργικής δραστηριό−
τητας:

1.1. Για την εφαρμογή του Άρθρου 20 της ανωτέρω 
Κ.Υ.Α., το χρονικό διάστημα ανικανότητας άσκησης 
γεωργι κής δραστηριότητας δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερο των έξι (6) μηνών ούτε μεγαλύτερο των τριών (3) 
ετών συνολικά, καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής του 
δικαιούχου στο πρόγραμμα.

1.2. Για την απόδειξη της ανικανότητας άσκησης γε−
ωργικής δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίζονται 
τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

2. Σοβαρή φυσική καταστροφή
2.1. Για την εφαρμογή του Άρθρου 20 της ανωτέρω 

Κ.Υ.Α. ως ζημιογόνα αίτια που δύνανται να προκαλέσουν 
σοβαρή φυσική καταστροφή στη γεωργική εκμετάλλευ−
ση, θεωρούνται:

2.1.I. ο παγετός
2.1.II. το χαλάζι
2.1.III. η ανεμοθύελλα
2.1.IV. η πλημμύρα
2.1.V. η ισχυρή βροχόπτωση, και 
2.1.VI. η πυρκαγιά 
3. Για την απόδειξη της ζημιάς από σοβαρή φυσική 

καταστροφή: 
3.1. Απαιτείται βεβαίωση του ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.. 

Η αποχή από την άσκηση της γεωργίας εξαιτίας ενός 

τέτοιου γεγονότος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά 
τα τρία έτη εντός της 10ετούς περιόδου υποχρεωτικής 
άσκησης του γεωργικού επαγγέλματος. 

3.2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαιτείται απόσπασμα 
από το Βιβλίο Συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρε−
σίας, όπου θα αναφέρονται οι συνθήκες καθώς και το 
μέγεθος της πυρκαγιάς. Η κάθε περίπτωση θα εξετάζε−
ται ξεχωριστά ανάλογα με το μέγεθος και τις συνθήκες 
πρόκλησης του συμβάντος.

Άρθρο 7
Θάνατος δικαιούχου

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Καν. 
(ΕΕ) 1698/2005, το Μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης 
έχει σαν δικαιούχους μόνο τους ίδιους τους γεωργούς 
που παύουν οριστικά τη γεωργική τους δραστηριότητα, 
χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για μεταβίβαση της συγκε−
κριμένης στήριξης, λόγω θανάτου, σε οποιονδήποτε, 
χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για τους/τις 
συζύγους. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση θανάτου του 
δικαιούχου η συνταξιοδότηση διακόπτεται και εφαρ−
μόζεται τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 20 της ΚΥΑ περί 
ανωτέρας βίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 8
Παραρτήματα 

1. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης αποτελούν το Παράρτημα Ι και Παράρτημα 
ΙΙ, τα οποία αποτελούνται από βοηθητικό της κατανόη−
σης της Κ.Υ.Α., διαγράμματος και Υποδείγματα τα οποία 
αναφέρονται στα επί μέρους Άρθρα της Κ.Υ.Α. και θα 
χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του Μέτρου.

2. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται σχηματική απεικό−
νιση των σταδίων υλοποίησης του Μέτρου, βήμα προς 
βήμα. 

3. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται Υποδείγματα για τα 
εξής, απαραίτητα της υλοποίησης του Μέτρου, έντυπα, 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.:

3.1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου δικαιούχου σύμ−
φωνα με το Άρθρο 5

3.2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου διαδόχου σύμ−
φωνα με το Άρθρο 5

4. Τροποποίηση, ή κάθε είδους μεταβολή κατά τύπο 
ή ουσία επ’ αυτών, μπορεί να γίνει μόνο μέσω έκδοσης 
σχετικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13621



13622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

F



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13623



13624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 
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