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Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 ΠΡΟΣ: 
Τ.Κ.: 104 41 Δικαιούχο 
Πληροφορίες:  KOIN.: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Θέμα:  Έγκριση ……………. στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των 
προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» (ΠΑΑ)  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 1974/2006 της 

Επιτροπής, (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής, (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 
834/2007 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν κάθε 
φορά. 

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3-12-
2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής», όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Την υπ’ αριθ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ Β΄/2153/16-10-2008) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθ. 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 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 
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μετονομάστηκε με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 46 του Ν. 3614/2007 σε 
«Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».  

6. Την υπ’ αριθ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/972/22-5-2009) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 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. 
261044/27-4-2010 (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. 

7. Την υπ’ αριθ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 516/Υ.Ο.Δ.Δ./10-12-2009) Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 523/Υ.Ο.Δ.Δ./11-12-2009,  με την 
οποία διορίζεται ο Διβάρης 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 
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

8. Το άρθρο 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 την υπ’ αριθ. 256223/16-10-2003 (ΦΕΚ Β΄/1557/22-10-2003) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 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. 

9.  Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 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 Διοικητικού Τομέα 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

10.  Το άρθρο 7, παράγραφος 13α του N. 3840/2010, με τον οποίο η ως άνω 
υπηρεσία μετονομάστηκε εκ νέου σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα.  

11.  Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 135073/3-2-2011 (ΦΕΚ Β΄/315/25-2-2011) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, 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 Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκεί. 

12. Την υπ’ αριθ. 11001/7-10-2011 (ΦΕΚ Β΄/2427/2-11-2011) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Μέτρου 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων 
για την ποιότητα των τροφίμων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής»  
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13. Την με αρ. πρωτ. ………………. αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου που 
υποβλήθηκε στην υπηρεσία και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα σύμφωνα με 
τους όρους της πρόσκλησης / δημοσιοποίησης. 

14. Τα φύλλα διοικητικού ελέγχου, το φύλλο αξιολόγησης και τα πρακτικά της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

15.  Ότι με την αποδοχή της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ……………..σε 
βάρος της ΣΑΕ 082/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. α) Εγκρίνουμε για το Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο 

πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» του Άξονα 1 «Βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ 
της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013), τον δικαιούχο με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 
Επωνυμία  
ΑΦΜ δικαιούχου  
ΔΟΥ δικαιούχου  
Έδρα (Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος)  
Διεύθυνση (Οδός – Αριθμός – Τ.Κ.)  
Κωδικός ΟΠΣΑΑ  
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου υλοποίησης  
ΑΔΤ υπεύθυνου υλοποίησης  
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου  
ΑΔΤ νόμιμου εκπροσώπου  
Τηλέφωνο  
e-mail  
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)  
Πιστωτικό Ίδρυμα  

 
β) Τον δικαιούχο – ομάδα παραγωγών αποτελούν τα παρακάτω μέλη: 

 
Ονοματεπώνυμο παραγωγού ΑΦΜ παραγωγού 

  
  
  
  

 
2. α) Ο δικαιούχος εγκρίνεται για επιχειρησιακό σχέδιο δράσης διάρκειας ….. 

(αριθμός) ετών, για ενημέρωση, προώθηση και διαφήμιση ………. (περιγραφή 
προϊόντος), που παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ………. (τίτλος 
συστήματος) συστήματος ποιότητας, στην εσωτερική αγορά. 
β) Για το σκοπό αυτό κρίθηκαν επιλέξιμες οι παρακάτω ενέργειες, στο πλαίσιο 
του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης: 
i. ……………. 
ii. …………… 
iii. …………… 
… 
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3. Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης: …………… 
Ημερομηνίες – χρονικά διαστήματα υλοποίησης δράσεων (ενεργειών) σύμφωνα 
με το επιχειρησιακό σχέδιο: …………… 
Ημερομηνία λήξης υλοποίησης της πράξης: …………… 
Ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο και έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θεωρείται 
η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης από τον Ειδικό Γραμματέα 
του ΥΠΑΑΤ. 

4. α) Το ύψος της ενίσχυσης του δικαιούχου ανέρχεται σε …………. € (ευρώ) 
επί του συνολικού εγκεκριμένου (επιλέξιμου) προϋπολογισμού …………. € 
(ευρώ). Το ποσό αυτό αναλύεται στα παρακάτω επιλέξιμα ποσά ανά ενέργεια: 
i. ……………. 
ii. …………… 
iii. …………… 
… 
Το ποσό της ενίσχυσης (Δημόσια Δαπάνη) προέρχεται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ και την Εθνική συμμετοχή. 
Συγκεκριμένα: 
ΕΓΤΑΑ: …………. € (ευρώ) 
Εθνική συμμετοχή: …………. € (ευρώ) 
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται σε …………. € (ευρώ) 
συνολικά. 
β) Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 
γ) 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 σημείο 12 της 
παρούσας. 
δ) Δαπάνες 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 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 – μέλη της ομάδας. 

5. Φορέας Εφαρμογής είναι η Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα. 

6. Φορέας πληρωμών είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

7. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και του …………. (επωνυμία δικαιούχου). 
Ο δικαιούχος με την παραλαβή της παρούσας απόφασης, οφείλει να αποστείλει 
με συστημένη επιστολή στην Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα υπογεγραμμένη τη συνημμένη αποδοχή της Απόφασης 
Έγκρισης Πράξης εντός 30 (τριάντα) ημερών (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή 
υπηρεσίας ταχυμεταφορών) από την ημερομηνία παραλαβής της. 
Με την αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Πράξης ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις 
δεσμεύσεις του. Παράλληλα, αναλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ η δέσμευση για την 
καταβολή των ενισχύσεων, τηρουμένων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Σε 
περίπτωση μη αποδοχής, η Απόφαση Έγκρισης Πράξης ακυρώνεται. 



 5

8. α) Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην πορεία υλοποίησής της μπορεί 
να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής. 
β) Ανάκληση μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους 
ελέγχους προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης. 
γ) Τροποποίηση μπορεί να γίνει: 

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

– Δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου και της αρχικής 
έγκρισης. 

– Δεν 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 διαδικασίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 και επόμενα της ΚΥΑ 11001/7-10-2011 (ΦΕΚ Β΄/2427/2-
11-2011) και εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις. 

 Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή Κανονιστικού πλαισίου και εφόσον 
τούτο   προβλέπεται στην αρχική αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Πράξης. 

δ) Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της Απόφασης Έγκρισης Πράξης, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε αίτημα τροποποίησης αυτής. Το αίτημα 
υποβάλλεται στο Φορέα Εφαρμογής και πρέπει να προηγείται χρονικά της 
πραγματοποίησης των αιτούμενων αλλαγών και να συνοδεύεται από σχετική 
έκθεση με όλες τις απαραίτητες αιτιολογήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία. 
ε) Η Απόφαση Έγκρισης Πράξης μπορεί να τροποποιηθεί έως και τρεις (3) φορές. 

9. α) Η καταβολή των ενισχύσεων μπορεί να γίνει τμηματικά μετά την υποβολή 
αιτήσεων πληρωμής. 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.  
β) Κάθε αίτηση πληρωμής θα συνοδεύεται κυρίως από: 

 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. 

 Συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση δαπανών. 
 Παραστατικά που αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος 
ποιότητας, όπως βεβαιώσεις πιστοποιητικών φορέων. 

 Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες, 
φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό κλπ. 

γ) Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στο Φορέα Εφαρμογής. 
δ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην πληρωμή του δικαιούχου, αφού επαληθεύσει ότι 
τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης. Η πληρωμή γίνεται με την κατάθεση 
του καταβλητέου ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου. 

10. α) Ο δικαιούχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ένταξή του (των μελών) στο σύστημα ποιότητας ………. (τίτλος συστήματος) και 
από την ένταξη των μελών του στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ, καθώς και τις 
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υποχρεώσεις που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. ………………. αίτηση 
ενίσχυσης, την οποία υπέβαλε και έτυχε έγκρισης. 
β) Πέραν των παραπάνω βασικών υποχρεώσεων, ο δικαιούχος οφείλει 
παράλληλα: 

 Να έχει ορισμένο υπεύθυνο υλοποίησης με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης της ομάδας παραγωγών. 

 Να διατηρήσει 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. 

 Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση, προκειμένου να διευκολύνει τις 
Υπηρεσίες που παρακολουθούν την εφαρμογή του Μέτρου. 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά 
ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία στις 
Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους 
και της Ε.Ε. 

 Να αποδέχεται την επεξεργασία και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων 
βάσει του Καν. (ΕΚ) 259/2008. 

 Να μην έχει ενισχυθεί από άλλη ή άλλες διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές 
πηγές για τις ίδιες δράσεις.  

 Να γνωστοποιεί εγγράφως στο Φορέα Εφαρμογής οποιαδήποτε μεταβολή 
στο καταστατικό του, που αφορά τα μέλη, την έδρα, το νόμιμο εκπρόσωπο 
και τη δραστηριότητα. 

γ) Όσον αφορά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, ο δικαιούχος 
πρέπει: 

 Να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης του 
επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. 

 Για τη μεταφορά ενεργειών, που προβλέπονται από το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του σημείου 3 της παρούσας απόφασης και τυχόν δεν 
πραγματοποιηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης του 
επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, συνυπολογίζοντας το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες 
υλοποίησης του ΠΑΑ. 

 Να τηρεί φάκελο υλοποίησης με τα κατάλληλα παραστατικά, προκειμένου 
να μπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών που 
πραγματοποίησε. 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. 

 Για τις ενέργειες ……… του σημείου 2(β)  της παρούσας απόφασης, να 
ενημερώνει εγγράφως και ηλεκτρονικώς το Φορέα Εφαρμογής, τουλάχιστον 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία υλοποίησής 
τους. 

 Να καταθέτει στο Φορέα Εφαρμογής, πριν την έναρξη κάθε 
δραστηριότητας, 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.  

 Να υποβάλει 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 
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υλοποιήθηκαν ενέργειες που προβλέπονταν από το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, πρέπει να παρέχει εγγράφως επαρκή αιτιολόγηση. Η τελευταία 
έκθεση θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την τελευταία αίτηση πληρωμής και 
θα καλύπτει το χρονικό διάστημα που δεν περιέλαβε η προηγούμενη 
έκθεση. 

 Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, θα 
πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη από το δικαιούχο οι λεπτομέρειες 
περί ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του Παραρτήματος VI του Καν. (ΕΚ) 
1974/2006. 

11. α) Μετά την αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Πράξης από τον δικαιούχο, 
ελέγχεται εκ των προτέρων κάθε σχέδιο υλικού ενημέρωσης, προώθησης και 
διαφήμισης, σύμφωνα με το σημείο 10(γ), 6η παράγραφος της παρούσας 
Απόφασης. Σε κάθε σχέδιο υλικού πρέπει να εμφανίζονται τα προβλεπόμενα 
Εθνικά ή Κοινοτικά λογότυπα. Δράσεις για τις οποίες σχέδια υλικού δεν θα 
εγκριθούν από το Φορέα Εφαρμογής, δεν θα τύχουν ενίσχυσης. 
β) Ο δικαιούχος θα υποβληθεί σε διοικητικό έλεγχο επί των αιτήσεων πληρωμής 
του (Καν. (ΕΕ) 65/2011, άρθρο 24) από το Φορέα Εφαρμογής. Στο διοικητικό 
έλεγχο καλύπτονται όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγμένο να 
ελεγχθούν διοικητικά, προκειμένου να επαληθευθεί η 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. 
γ) 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. 
δ) Ο δικαιούχος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των 
αιτήσεων πληρωμής από καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων που 
δημοσιοποιούνται με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής. Επί των δημοσιοποιημένων 
αποτελεσμάτων ο δικαιούχος και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί 
να υποβάλει ένσταση που εξετάζεται από τριμελή επιτροπή. 
ε) Για την επαλήθευση της συμμετοχής των μελών του δικαιούχου στο Μέτρο 132 
του ΠΑΑ, θα χρησιμοποιείται το σχετικό αρχείο του Φορέα Εφαρμογής του. 
στ) Επίσης πραγματοποιούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι, εφόσον υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και 
δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 
Διαχείρισης 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. 
ζ) Οι εκ των υστέρων έλεγχοι, που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 
65/2011, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 
Διαχείρισης 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. 
Η) Όλες οι δεσμεύσεις του δικαιούχου αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Η μη 
τήρησή τους επισύρει κυρώσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στο σημείο 12 
της παρούσας Απόφασης. 

12. Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις κυρώσεων: 
α) Εάν ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου δράσης πριν την ολοκλήρωσή του, επιστρέφει εντόκως ως αχρεωστήτως 
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καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν του έχουν καταβληθεί και αποβάλλεται από το 
Μέτρο. 
β) Εάν ο δικαιούχος αρνηθεί την πραγματοποίηση ελέγχων, αποβάλλεται από το 
Μέτρο και επιστρέφει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν του 
έχουν καταβληθεί. 
γ) 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. 
δ) 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 
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. 
ε) 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. 
στ) Στην περίπτωση μη υποβολής έκθεσης ή ανεπαρκούς αιτιολόγησης για μη 
υλοποιημένες ενέργειες, όπως αυτά προβλέπονται στο σημείο 10(γ), 6η 
παράγραφος 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.  
ζ) Εάν ο δικαιούχος δεν ενημερώσει το Φορέα Εφαρμογής σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο σημείο 10(γ), 4η παράγραφος της παρούσας, τότε δεν θα τύχει 
οικονομικής ενίσχυσης για τις ενέργειες αυτές, ανεξαρτήτως της ύπαρξης 
αντιστοίχων παραστατικών δαπανών. 
η) Εάν έχουν επέλθει μεταβολές σε σχέση με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
Έγκρισης Πράξης και ο δικαιούχος δεν προβεί σε αίτημα τροποποίησης αυτής, 
τότε,  

 Εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του 
επιχειρηματικού σχεδίου, οι δαπάνες που προκύπτουν από αυτές τις 
μεταβολές δεν θα είναι επιλέξιμες.  

 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. 

θ) 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. 
Οι κυρώσεις, όπως περιγράφονται παραπάνω, ισχύουν με την εξαίρεση ανώτερης 
βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων. 

13. 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 



 9

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. 
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. 

14. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται με βάση το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Προς 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Μονάδα Β2 
 

 

 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π. ……. 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η …………. (ονοματεπώνυμο υπευθύνου), νόμιμος 

εκπρόσωπος της ομάδας παραγωγών ………… (επωνυμία) δηλώνω υπεύθυνα ότι 

αποδέχομαι  / δεν αποδέχομαι την με α.π. ……….. Απόφαση Έγκρισης Πράξης για 

την ένταξη της ομάδας στο Μέτρο 133. 

 

 

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 

 

 

         

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα  Ημερομηνία ___ / ___ / 20__ 

 

 


