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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση  της αριθ. 297060/25.05.2007 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα 

Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 916) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις: 

1) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 ''Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια 

την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας 

και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α’ 280/21.12.0979)''  

2)Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού  Δικαίου» (Α’ 34), 

όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/84  

‘’Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος 

και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM’’ (Α’ 70) και του άρθρου 3 του ν. 
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1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 ‘’Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις‘’ (Α΄101) 

3)Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 

4) ΤΤωωνν  άάρρθθρρωωνν  1133  μμέέχχρριι  κκααιι  2299  ττοουυ  νν..  22663377//11999988  ((AA΄́220000))  ““ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  

ΠΠλληηρρωωμμώώνν  κκααιι  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΚΚοοιιννοοττιικκώώνν  ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν  ΠΠρροοσσααννααττοολλιισσμμοούύ  κκααιι  ΕΕγγγγυυήήσσεεωωνν””,,  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  νν..  22773322//11999999  ((ΑΑ΄́115544))  κκααιι  ττοο  

άάρρθθρροο    2244  ττοουυ  νν..  22994455//22000011  ((ΑΑ΄́222233))    κκααιι  ττοο  άάρρθθρροο  2299  ππααρρ..  11--88  ττοουυ  νν..  331144//0033  ((  ΑΑ’’  113355//0033))  

 

 

Β)Τους Κανονισμούς (ΕΚ): 

11))  11666633//11999955  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  ττηη  θθέέσσππιισσηη  λλεεππττοομμεερρεειιώώνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

((ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..))  772299//11997700  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκκκααθθάάρριισσηη  ττωωνν  

λλοογγααρριιαασσμμώώνν  ττοουυ  ΕΕΓΓΤΤΠΠΕΕ––  ΤΤμμήήμμαα..  ΕΕγγγγυυήήσσεεωωνν,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  κκάάθθεε  φφοορράά..  

2) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 

μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.   

3) 1914/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (L 365/64/21-12-06).  

44))  11778822//22000033  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσππιισσηη  κκοοιιννώώνν  κκααννόόννωωνν  γγιιαα  τταα  κκααθθεεσσττώώτταα  άάμμεεσσηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγεεωωρργγιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  ττηηνν  θθέέσσππιισσηη  οορριισσμμέέννωωνν  κκααθθεεσσττώώττωωνν  σσττήήρριιξξηηςς  

γγιιαα  ττοουυςς  γγεεωωρργγοούύςς..  

55))  779955//22000044  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ««  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  θθέέσσππιισσηη  λλεεππττοομμεερρώώνν  κκααννόόννωωνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  

κκααθθεεσσττώώττοοςς  εεννιιααίίααςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοονν  κκαανν..((ΕΕ..ΚΚ..))  ααρρ..11778822//22000033  ττοουυ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ    γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσππιισσηη  κκοοιιννώώνν  κκααννόόννωωνν  γγιιαα  τταα  κκααθθεεσσττώώτταα    άάμμεεσσηηςς  σσττήήρριιξξηηςς    σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγεεωωρργγιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττηη  θθέέσσππιισσηη  οορριισσμμέέννωωνν  κκααθθεεσσττώώττωωνν  

σσττήήρριιξξηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  γγεεωωρργγοούύςς»»    όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  

66))  779966//22000044  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ««  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  θθέέσσππιισσηη    λλεεππττοομμεερρώώνν  κκααννόόννωωνν    γγιιαα  ττηηνν  

εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  πποολλλλααππλλήήςς  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς,,  ττηηςς  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοουυ  

σσυυσσττήήμμααττοοςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ    πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι    σσττοονν  κκαανν..((ΕΕΚΚ))  11778822//22000033  ττοουυ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηη  θθέέσσππιισσηη  κκοοιιννώώνν  κκααννόόννωωνν    γγιιαα  τταα  κκααθθεεσσττώώτταα  άάμμεεσσηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγεεωωρργγιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττηη  θθέέσσππιισσηη  οορριισσμμέέννωωνν  κκααθθεεσσττώώττωωνν  

σσττήήρριιξξηηςς  γγιιαα  ττοουυ  γγεεωωρργγοούύςς»»  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  
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77))  551100//22000066  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ    ττηηςς  2200
ηηςς

  ΜΜααρρττίίοουυ  22000066  ««γγιιαα  ττηη  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν    

εεννδδεείίξξεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  οοννοομμαασσιιώώνν  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν»»  

88))  11889988//22000066  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  1144
ηηςς

    ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22000066  ««  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  θθέέσσππιισσηη    

λλεεππττοομμεερρώώνν  κκααννόόννωωνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  κκαανν..  ((ΕΕΚΚ))  ααρρ..  551100//22000066  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ    γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  οοννοομμαασσιιώώνν  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν»»..  

99))  112233//9977  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  2233
ηηςς

  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  11999977  πποουυ  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  ττοο  ππααρράάρρττηημμαα  ττοουυ  

ΚΚαανν..((ΕΕΚΚ))  11110077//9966  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  κκααττααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  γγεεωωγγρρααφφιικκώώνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  

οοννοομμαασσιιώώνν  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  1177  ττοουυ  

ΚΚαανν..  ((ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..))  22008811//9922..  

1100))  11449933//11999999  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  «Για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» 

(Ε.Ε./L 179/14-07-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) 1607/2000 της Επιτροπής (Ε.Ε./L 185/5-7-2000) «Για τον καθορισμό ορισμένων 

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση 

της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που 

παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές». 

12) 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον 

αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς. 

13) 2729/2000 της Επιτροπής (Ε.Ε./L 316/15-12-2000) «Σχετικά με τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» 

14) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των 

προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. 

 

Γ) Tην αριθ. 22/ΧΙΙ/2006 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος 

Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1405/2006 του  Συμβουλίου.   

 

ΔΔ))  ΤΤηηνν  ααρριιθθ..    331177996600//0022..0088..22000077  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΟΟΠΠΕΕΚΚΕΕΠΠΕΕ,,  ΔΔ//ννσσηη  ΆΆμμεεσσωωνν  ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν  μμεε    

θθέέμμαα  ««εειισσήήγγηησσηη  έέκκδδοοσσηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  κκααιι  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν    

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ττωωνν    μμιικκρρώώνν  ννηησσιιώώνν    ττοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  ΠΠεελλάάγγοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττοο  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  εεθθννιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττήήρριιξξηηςς»»  ππρροοςς  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  

ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίμμωωνν..  
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ΕΕ))  ΤΤηηνν  ααρριιθθ..  331199662211//1133..0088..22000077  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΟΟΠΠΕΕΚΚΕΕΠΠΕΕ,,  ΔΔ//ννσσηη  ΆΆμμεεσσωωνν  ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν  μμεε    

θθέέμμαα  ««εειισσήήγγηησσηη  έέκκδδοοσσηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττηηςς  σσττρρεεμμμμααττιικκήήςς  

εεννίίσσχχυυσσηηςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  ααμμππεελλώώννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  οοίίννωωνν  

VV..QQ..PP..RR..DD..  σστταα  μμιικκρράά  ννηησσιιάά  ττοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  ΠΠεελλάάγγοουυςς  γγιιαα  ττοο  22000077  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοο  

εεγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  εεθθννιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττήήρριιξξηηςς»»  ππρροοςς  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  

ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίμμωωνν..  

 

ΣΤ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η αριθ.  297060/25.05.2007 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής 

Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 916/08.06.2007), ως ακολούθως: 

 

1. Το άρθρο 1, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα 

Φυτικής Παραγωγής που λαμβάνουν ενισχύσεις με βάση τις παρ. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 και 3.8 του εγκεκριμένου «Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του 

Αιγαίου Πελάγους (πλην Κρήτης και Εύβοιας) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1405/2006 

του Συμβουλίου», καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού όσον αφορά τους 

δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τις διαδικασίες για τη χορήγηση των 

ενισχύσεων και της επιβολής των κυρώσεων  στα προϊόντα αυτά.   

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος, 

ορίζεται η Διεύθυνση Μεταποίησης - Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.      

3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την αποδοχή και τον 

έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την έγκριση των προγραμμάτων δράσεων 

ποιοτικής βελτίωσης των οίνων, για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων ελέγχων, την 

επιβολή των κυρώσεων, την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης,  ορίζονται, 
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εκτός του μέτρου διατήρησης των παραδοσιακών ελαιώνων, οι  Διευθύνσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. του τόπου παραγωγής των 

ενισχυόμενων τοπικής σημασίας αγροτικών προϊόντων Φυτικής Παραγωγής.   

Για την κατ΄ αποκοπή στρεμματική ενίσχυση για την διατήρηση των παραδοσιακών 

ελαιώνων  των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 

320289/21.12.2006 (Β΄ 1864) απόφασης, η αναγνώριση και η εκκαθάριση των 

δαπανών πραγματοποιείται  από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της κεντρικής  υπηρεσίας 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 

λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. 

    4. Αρμόδιος φορέας, για την παρακολούθηση των ελέγχων, την διενέργεια των 

δευτεροβαθμίων ελέγχων,  την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, και την 

ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζεται ο Οργανισμός 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).» 

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 5 του  άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: 

 « 2. Δικαιούχοι της παραπάνω ενίσχυσης είναι τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών ή των 

Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα, που εντάσσονται σε προγράμματα 

ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων οίνων, των νήσων Σάμου, Λήμνου, Πάρου, Θήρας, 

Θηρασίας και Ρόδου, για εκείνες τις εκτάσεις αμπελώνων V.Q.P.R.D. οι οποίες πληρούν 

τους ακόλουθους όρους:  

α) Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής ζώνης παραγωγής οίνων ονομασίας     

προέλευσης ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε.) ή ανωτέρας ποιότητας (Ο.Π.Α.Π). 

β) Είναι φυτεμένες αποκλειστικά με τις ποικιλίες της αντίστοιχης ζώνης για την 

παραγωγή καθενός από τους οίνους Ο.Π.Ε. ή Ο.Π.Α.Π. (V.Q.P.R.D.), σύμφωνα με την 

αριθμ. 336045/16.11.2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Β΄ 2255), όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Έχουν ολοκληρωθεί σ’ αυτές η καλλιέργεια και η συγκομιδή του προϊόντος και έχουν 

εφαρμοστεί οι καλλιεργητικές τεχνικές, όπως προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία 

περί παραγωγής των οίνων Ο.Π.Ε. και Ο.Π.Α.Π. και η παραγωγή των αμπελώνων 

αυτών προορίζεται για οίνους Ο.Π.Ε. ή Ο.Π.Α.Π.. 

δ) Η παραγωγή  σταφυλιών ανά στρέμμα δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο απόδοσης 

που έχει καθοριστεί  για κάθε ζώνη V.Q.P.R.D.. 

ε) Έχουν υποβληθεί γι’ αυτές:  
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 Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών 

πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο. 

 Ετήσια δήλωση συγκομιδής.  

 Ετήσια δήλωση παραγωγής. 

στ) Έχει υποβληθεί δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. 

ζ) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές 

διατάξεις» 

«5. Η Ομάδα ή η Οργάνωση Παραγωγών που αιτείται την οικονομική ενίσχυση υποβάλλει 

στη  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Ν. Α.: 

α) Αίτηση - Δήλωση με την οποία ζητά την οικονομική ενίσχυση για λογαριασμό των 

μελών της και η οποία υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες Ομάδες ή Οργανώσεις 

Παραγωγών (Ο.Π.) το χρονικό διάστημα από 1ης  Μαρτίου μέχρι 1ης Μαΐου, κάθε έτους 

για την επόμενη αμπελουργική περίοδο.  

β) Πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων οίνων V.Q.P.R.D. στο οποίο 

αναφέρονται οι δράσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέσα για την βελτίωση των συνθηκών 

οινοποίησης, αποθήκευσης και διανομής των παραγόμενων οίνων. 

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης της Ομάδας ή Οργάνωσης 

Παραγωγών με συνημμένη κατάσταση μελών της Ο.Π. για την εκάστοτε αμπελουργική 

περίοδο. 

Η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) υποβάλλει, συμπληρωματικά, στην οικεία Δ/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας  τα παρακάτω: 

α) Αντίγραφα ζυγολογίων - τιμολογίων  παράδοσης ή πώλησης των σταφυλιών στο 

οινοποιείο/α, που εντάσσονται στο πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης της Ο.Π., μέχρι τις 

15 Δεκεμβρίου.   

β) Αντίγραφα Δηλώσεων Συγκομιδής και Δηλώσεων Παραγωγής των μελών της μέχρι 

τις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις»  

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 966.000 στρέμματα. Το 

συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε 

13.084.831€. Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης ανά ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει  

το ποσό των 14,5 ευρώ ανά στρέμμα.»   
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4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω της Ε.Μ.Χ., η οποία υποβάλλει στη Δ/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου τα εξής: 

α) Αίτηση - Δήλωση των δικαιούχων με την οποία αιτούνται την αντίστοιχη οικονομική 

ενίσχυση.  

β) Αντίγραφο ζυγολογίου - τιμολογίου παράδοσης της ‘’καθαρής μαστίχας’’ στην Ε.Μ.Χ. 

(τουλάχιστον 90 γρ. καθαρής μαστίχας για κάθε παραγωγικό μαστιχόδενδρο).» 

«4. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το σύνολο των προς επιδότηση 

μαστιχόδενδρων υπερβαίνει το διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της 

ενίσχυσης για να καλυφθεί το σύνολο των μαστιχόδενδρων.» 

 

 

5. Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 11 

Ορθές καλλιεργητικές πρακτικές 

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, των οικείων Ν.Α. πριν την έναρξη κάθε 

καλλιεργητικής περιόδου εκδίδουν οδηγίες για την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών 

πρακτικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, για τις παραδοσιακές πρακτικές 

καλλιέργειας και τους όρους για την λήψη κοινοτικών ενισχύσεων. Οι οδηγίες 

κοινοποιούνται στις Κοινότητες και τους Δήμους του νομού τους ανάλογα με το προϊόν, στη 

Δ/νση Μεταποίησης –Τυποποίησης και Ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ευθύνη των  δήμων 

και κοινοτήτων ενημερώνονται σχετικά με τις ανωτέρω οδηγίες, η Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου και  οι παραγωγοί.» 

 

6. Μετά το άρθρο 11, προστίθενται τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  

και  23 που έχουν ως εξής: 

 

««ΆΆρρθθρροο  1122  

Δικαιολογητικά 

1. α) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης για τα προϊόντα: πατάτα προς κατανάλωση 

και προς σπορά, αγκινάρα Τήνου, δαμάσκηνο Σκοπέλου, τοματάκι Σαντορίνης, 

εσπεριδοειδή, βρώσιμο λαθούρι (φάβα) το είδος Lathyrus sp. και φασόλι υποβάλλουν 
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αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας των οικείων  

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι.   

β) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης για τη διατήρηση της παραδοσιακής 

καλλιέργειας της μαστίχας της Χίου υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στην 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.), σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ. Μετά την 

παραλαβή των αιτήσεων, η Ε.Μ.Χ. υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου  με την οποία ζητά την οικονομική 

ενίσχυση για λογαριασμό των μελών της, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙα, 

συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

γ) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό τη διατήρηση της καλλιέργειας 

αμπέλων που προορίζονται για την παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D., υποβάλουν στην 

Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) που ανήκουν,  αίτηση χορήγησης 

ενίσχυσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

αναλυτική κατάσταση των αμπελοτεμαχίων τους.  

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η Ο.Π., που αιτείται την οικονομική ενίσχυση, 

υποβάλει στη  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στην οποία ευρίσκονται οι εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση, 

Αίτηση – Δήλωση με την οποία ζητά την οικονομική ενίσχυση για λογαριασμό των 

μελών της, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙα, η οποία συνοδεύεται από συγκεντρωτική 

κατάσταση των αμπελοτεμαχίων των παραγωγών – μελών της Ο.Π.  που υπέβαλαν 

αίτηση ενίσχυσης και το σύνολο των αιτήσεων των παραγωγών που την υποστηρίζουν. 

Επίσης η  Ο.Π. υποβάλλει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

 

2.  Με την αίτηση ενίσχυσης συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία εμφαίνονται ο αριθμός λογαριασμού 

και το  ονοματεπώνυμο του παραγωγού ή της Ο.Π.. 

β)  Φωτοτυπία των δυο  όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

γ)  Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης. 

δ) Στην περίπτωση πατάτας προς σπορά, πιστοποιητικό συγκομιδής της πατάτας, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα IV. 

ε) Για τις μισθωμένες εκτάσεις, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό 

συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο 

χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια μίσθωσης της έκτασης πρέπει να 
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καλύπτει τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που η 

διάρκεια της μίσθωσης είναι μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη υποβάλλεται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου. Τα 

μισθωτήρια έγγραφα υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». 

Μισθωτήρια που δεν θεωρούνται από τη ΔΟΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

υποβάλλονται για θεώρηση στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας. Στο 

μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και 

το έγγραφο υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.  

στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το 

πιστοποιητικό μεταγραφής. Εάν δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, υποβάλλεται κατ’ εξαίρεση 

το έντυπο Ε9 της φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, στο οποίο εμφαίνεται το 

συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. 

ζ) Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους, για το οποίο αιτείται ο 

παραγωγός την ενίσχυση, όπως αυτή οριστικοποιείται ύστερα από την υποβολή της 

αίτησης χορήγησης  ενίσχυσης. Ειδικά για το έτος 2007 οι αιτήσεις χορήγησης 

ενίσχυσης γίνονται δεκτές και χωρίς  την υποβολή της αίτησης της ενιαίας ενίσχυσης. 

η) Για την Οικονομική ενίσχυση των μαστιχόδενδρων δεν είναι απαραίτητο το 

χαρτογραφικό υπόβαθρο, καθόσον ένας μεγάλος αριθμός δένδρων είναι διάσπαρτος.  

 

 3. Οι δικαιούχοι δύνανται σε περιπτώσεις προφανούς σφάλματος να διορθώσουν την 

αίτηση χορήγησης ενίσχυσης εντός 10 ημερών από την υποβολή της. Εάν υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ της ενιαίας αίτησης και της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης που 

αφορά τα δηλούμενα στοιχεία για τις παραπάνω καλλιέργειες, ο παραγωγός υποβάλλει 

εντός της ίδιας προθεσμίας τροποποιητική δήλωση της ενιαίας αίτησης, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης. 

 

 4. α) Ο δικαιούχος δύναται να ανακαλέσει, οποτεδήποτε, εν όλω η εν μέρει, την αίτηση 

χορήγησης ενίσχυσης, με αντίστοιχη διόρθωση της ενιαίας αίτησης. Στην περίπτωση 

που η οικεία  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας έχει ενημερώσει το δικαιούχο για 

παρατυπίες στην αίτηση ενίσχυσης ή εάν τον έχει ειδοποιήσει για την διενέργεια 

επιτόπιου ελέγχου, από τον οποίο διαπιστώνονται παρατυπίες, δεν είναι δυνατή η 

ανάκληση της αίτησης ως προς τα μέρη που αφορούν οι παρατυπίες.  
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 β) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. συγκεντρώνουν τις 

αιτήσεις ενίσχυσης που ανακλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και 

επισημαίνουν τους βασικούς λόγους ανάκλησης των αιτήσεων . 

 

 

Άρθρο 13 

Έλεγχοι 

1.  Οι Δ/νσεις Αγροτικής  Ανάπτυξης/ Γεωργίας των οικείων Ν. Α.  διενεργούν διοικητικούς 

και επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων στις αιτήσεις 

ενίσχυσης. Ως ελεγκτές ορίζονται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, υπάλληλοι των 

ανωτέρω Δ/νσεων. Σε περίπτωση που το προσωπικό των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής  

Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. δεν επαρκεί, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται οι παραπάνω έλεγχοι και από ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Π.Ε.Κ.Ε. 

2.  Οι δδιιοοιικκηηττιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  εείίννααιι  κκααθθοολλιικκοοίί,,  λλεεππττοομμεερρεείίςς  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  όόλλωωνν  

ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  κκααιι  τταα  

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  εεννιιααίίααςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς..    

Ειδικότερα για το αμπέλι, οι διοικητικοί έλεγχοι αρχίζουν με την λήξη υποβολής των 

αιτήσεων ενίσχυσης από τις Ο.Π. και ολοκληρώνονται με τον έλεγχο των Δηλώσεων 

Συγκομιδής και Παραγωγής το αργότερο στις τριανταμία Δεκεμβρίου (31/12) εκάστου 

έτους. 

3. α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση μηχανογραφικό δείγμα του 5% 

τουλάχιστον των αιτήσεων ενίσχυσης. Το ανωτέρω δείγμα πρέπει να αντιπροσωπεύει 

επίσης το 5% τουλάχιστον των εκτάσεων ή του αριθμού των δένδρων Μαστίχας Χίου, 

για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση. Το δείγμα επιλέγεται βάσει ανάλυσης κινδύνου και 

της αντιπροσωπευτικότητας των υποβληθέντων αιτήσεων ενίσχυσης  

β) Το δείγμα ανάλυσης κινδύνου εξάγεται με βάση τα εξής κριτήρια: 

  i.  Το ποσό της ενίσχυσης. 

  ii. Toν αριθμό και την έκταση των αγροτεμαχίων, για τα οποία ζητείται η ενίσχυση ή      

          την   ποσότητα  που    έχει παραχθεί,   μεταφερθεί,  μεταποιηθεί  ή  διατεθεί   στο   

          εμπόριο. 

 iii  Τις μεταβολές των στοιχείων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 iv. Τα πορίσματα των ελέγχων των προηγούμενων ετών 
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γ) Για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος επιλέγεται τυχαία 

ποσοστό μεταξύ 20% & 25% του ελάχιστου αριθμού των δικαιούχων, οι οποίοι 

υποβάλλονται σε επιτόπιο έλεγχο. 

4. α) Το δείγμα του επιτόπιου ελέγχου για τα γεώμηλα, τη μαστίχα Χίου, και το αμπέλι, 

καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του καθεστώτος της ενιαίας δήλωσης 

εκμετάλλευσης και εξάγεται μηχανογραφικά με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης κινδύνου 

και αντιπροσωπευτικότητας των υποβληθέντων δηλώσεων-αιτήσεων.  

β) Το δείγμα επιτοπίου ελέγχου για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου, τα φασόλια και το 

βρώσιμο λαθούρι (φάβα), το τοματάκι Σαντορίνης, την αγκινάρα Τήνου και τα 

εσπεριδοειδή, εξάγεται από τις  οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. 

και κοινοποιείται στη Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

     γ) Στην περίπτωση, που κατά την προηγούμενη περίοδο στο νομό διαπιστώθηκε 

σημαντικός αριθμός παρατυπιών, το δείγμα αυξάνεται.  

     δ) Είναι δυνατή η έκδοση συμπληρωματικού δείγματος, ώστε να καλυφθεί το ποσοστό 

του 5%. 

      ε) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας ή κατά περίπτωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ,  

τηρούν αρχείο με τα κριτήρια ένταξης κάθε παραγωγού στο δείγμα του επιτόπιου 

ελέγχου. 

5. Σε ειδικές περιπτώσεις (καταγγελίες-παρατυπίες) που επιβάλλεται η διενέργεια 

επιτόπιων ελέγχων, η οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

δύναται να προβαίνουν σε επιπλέον επιτόπιους ελέγχους, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω 

περιπτώσεις περιλαμβάνονται ή όχι στο εξαχθέν μηχανογραφημένο δείγμα ελέγχου. 

6. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται από τον φορέα που πραγματοποίησε τον  έλεγχο, 

πρακτικό ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα V, στο οποίο καταγράφονται με ακρίβεια 

οι λεπτομέρειες των ελέγχων που διενεργούνται. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

καταγράφονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Vα.  

 

Άρθρο 14 

 Χρόνος επιτόπιων ελέγχων  

1.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται ανά προϊόν στις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 

Δαμάσκηνα Σκοπέλου: από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαΐου.   

Βρώσιμο λαθούρι (φάβα): από την 1η Απριλίου έως και την 10η Μαΐου. 

Φασόλια: από 1η Ιουλίου ως και την 31η Αυγούστου. 

Γεώμηλα -Ανοιξιάτικη καλλιέργεια: από την 1η Απριλίου έως και την 31η Ιουλίου. 
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Γεώμηλα -Καλοκαιρινή καλλιέργεια: από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Οκτωβρίου. 

Γεώμηλα -Φθινοπωρινή  καλλιέργεια: από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου 

του επόμενου έτους. 

Τοματάκι Σαντορίνης: από την 1η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου.  

Αγκινάρα Τήνου: από την 10η Ιανουαρίου  έως και την 10η Φεβρουαρίου.  

Εσπεριδοειδή: από την 1η Οκτωβρίου  έως και την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. 

      Μαστίχα της Χίου: από την 15η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου. 

Αμπέλι: από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου. 

 

2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι, ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη 

καταβολής των ενισχύσεων. Στην περίπτωση, που η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων 

παρατείνεται και μετά τη συγκομιδή, η οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας 

ενημερώνει τους παραγωγούς να μην καταστρέφουν τα υπολείμματα των ετήσιων 

καλλιεργειών και να αφήνουν δείγματα («μάρτυρες»)  μέχρι την ολοκλήρωση των 

ελέγχων.  

 

Άρθρο 15  

Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι 

1. α) Για την ορθή διαχείριση και εποπτεία του καθεστώτος διενεργούνται δευτεροβάθμιοι  

δειγματοληπτικοί διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από δύο υπαλλήλους των 

περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους στη 

γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς τους. Τα αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων 

ελέγχων υπερισχύουν εκείνων των πρωτοβάθμιων.  

     β) Το δείγμα των ανωτέρω ελέγχων ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του δείγματος των 

πρωτοβάθμιων ελέγχων. Το μηχανογραφικό δείγμα εξάγεται από την αρμόδια Δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 13 της παρούσας.  

2. Για τους δευτεροβάθμιους, δειγματοληπτικούς, διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους 

συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα πορίσματα του ελέγχου, με 

πλήρη αιτιολόγηση, ιδίως στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ των 

αποτελεσμάτων του πρώτου και δευτέρου ελέγχου. 
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Άρθρο 16 

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 

1. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που 

πραγματοποιούν οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας γίνεται στο κεντρικό 

μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τις Δ/νσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης/Γεωργίας είτε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα 

με τις σχετικές οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή μείωσης 

πραγματοποιείται από το μηχανογραφικό σύστημα αυτόματα, σε επίπεδο χώρας και 

ανάλογα με τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης, τα αποτελέσματα των ελέγχων  και το 

διατιθέμενο ποσό. 

2. α) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. συμπληρώνουν τις 

αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής σύμφωνα με το υπόδειγμα XIII και τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής σύμφωνα με το υπόδειγμα XIV των δικαιούχων, 

για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα εκτός από τα αμπέλια. Για τα αμπέλια  

συμπληρώνουν  αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής ανά Ομάδα Παραγωγών και ανά 

μέλος - δικαιούχο  παραγωγό, σύμφωνα με το  υπόδειγμα ΙΧ και συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πληρωμής ανά Ομάδα Παραγωγών και ανά Δήμο ή Κοινότητα, σύμφωνα 

με το  υπόδειγμα Χ.  Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α.  

προβαίνουν σε αναγνώριση και  εκκαθάριση των δαπανών και διαβιβάζουν στην 

αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους φακέλους πληρωμής με τα εξής δικαιολογητικά: 

i. Θεωρημένα αντίγραφα των επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένα από τους 

αντίστοιχους ελεγκτές σύμφωνα με τα υποδείγματα   V και Vα. 

ii. Συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα VΙ υπογεγραμμένη 

από τον ελεγκτή και τον προϊστάμενο του για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα 

προϊόντα εκτός από τα αμπέλια. 

iii. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο ελεγκτή, 

τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της οικείας Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης/Γεωργίας καθώς και από τον προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης  

σύμφωνα με το υπόδειγμα VΙΙ, για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα 

εκτός από τα αμπέλια. 

iv. Βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ για την πατάτα προς σπορά σύμφωνα με το 

υπόδειγμα ΙV. 
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v. Βεβαίωση του Νομάρχη της οικείας Ν.Α. για την πραγματοποίηση των ελέγχων 

σύμφωνα με το υπόδειγμα XV. 

β)   Ειδικότερα για τα αμπέλια διαβιβάζονται επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

i. Έκθεση ελέγχου υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή και τον προϊστάμενό του, 

σύμφωνα με το  υπόδειγμα VΙΙΙ. 

ii. Φύλλο ελέγχου (check list) των στοιχείων που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένο 

από τους αρμόδιους ελεγκτές, σύμφωνα με το  υπόδειγμα ΧΙ. 

iii. Έκθεση ελέγχου της οικείας κατά περίπτωση Διεύθυνσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης/Γεωργίας με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, όπως αυτά 

προκύπτουν, μετά την ολοκλήρωση και καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων των 

ευρημάτων εκ των διενεργηθέντων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας σύμφωνα με το  

υπόδειγμα ΧII. 

3.  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την 1η Δεκεμβρίου  

ως και την 30η  Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Για το σκοπό αυτό οι 

φάκελοι θα πρέπει να υποβάλλονται στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ-

Τμήμα Συμβατών Καθεστώτων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας  στον 

τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου παραγωγού.  

Η οικονομική ενίσχυση για την μαστίχα Χίου, καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον 

ανέκκλητο λογαριασμό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία καταβάλλει στο 

ακέραιο την ενίσχυση στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων  παραγωγών. 

Η οικονομική ενίσχυση για τα αμπέλια, καταβάλλεται στο ακέραιο από τον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στον ανέκκλητο Τραπεζικό Λογαριασμό της Ομάδας ή Οργάνωσης 

Παραγωγών, η οποία στη συνέχεια καταβάλλει στο ακέραιο, την ενίσχυση στους 

ατομικούς Τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της. 

 

 

 

Άρθρο 17 

Κυρώσεις 

1. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστατικών, κατά την έννοια της 

παραγράφου 4 του άρθρου 40 του καν. (ΕΚ) 1782/03, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης 

μετά τη λήξη της προθεσμίας συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των 
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ποσών που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν η αίτηση ενίσχυσης είχε 

υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερών, η 

αίτηση απορρίπτεται.  

2.  Σε περίπτωση,  που ο δικαιούχος παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του, παρεμποδίζουν 

την διεξαγωγή ενός επιτόπιου ελέγχου, παρά το γεγονός ότι έχει ορισθεί εγγράφως η 

ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται.  

3.  Εάν η έκταση, που έχει δηλωθεί υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, η ενίσχυση 

υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της 

διαπιστωθείσας διαφοράς, εφόσον αυτή υπερβαίνει το  3% ή τα δύο εκτάρια, αλλά δεν 

υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% 

της προσδιορισθείσας έκτασης δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. 

4.  Εάν διαπιστωθεί, ότι οι διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της 

προσδιορισθείσας, οφείλονται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως, δεν 

χορηγείται καμία ενίσχυση. 

5.  Εάν διαπιστωθεί, ότι  ζητείται ενίσχυση για σπόρους προς σπορά, που δεν 

πιστοποιήθηκαν επίσημα ή δεν συγκομίστηκαν   κατά τη διάρκεια   της περιόδου  

εμπορίας  για την οποία έχει καθορισθεί  η ενίσχυση, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για  

την εν λόγω περίοδο εμπορίας ούτε και για την επόμενη.  

6.  Δεν χορηγείται η ενίσχυση ανά στρέμμα για τις εκτάσεις αμπελώνων, που δεν πληρούν 

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 18 

Ανωτέρα βία και ειδικές περιπτώσεις 

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστατικών, κατά την έννοια της 

παραγράφου 4 του άρθρου 40 του καν. (ΕΚ) 1782/03,  πρέπει να αναφέρονται από τον 

δικαιούχο της ενίσχυσης ή τον αντιπρόσωπό του  εντός δέκα εργασίμων ημερών, από 

την ημέρα που συνέβη το γεγονός αυτό, στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας 

των οικείων Ν.Α.Α.  

Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει σε αυτές, τις  αποδείξεις  μέσα σε ένα μήνα 

από την ημερομηνία αναφοράς του γεγονότος. Οι Δ/νσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης/Γεωργίας ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Δ/νση Μεταποίησης - 

Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 
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Άρθρο 19 

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με  το άρθρο 73 του Καν. (ΕΚ) 

796/04. Στις περιπτώσεις που τα ποσά δε δύνανται να ανακτηθούν δια συμψηφισμού, 

εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997  όπως αυτός ισχύει κάθε φορά . 

 

Άρθρο 20 

  Ανακοινώσεις 

1. Οι  Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. μέχρι 1η Μαρτίου έκαστου 

έτους, υποβάλλουν στοιχεία στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις αιτήσεις 

ενίσχυσης και τα ποσά ενίσχυσης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η εν λόγω 

Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί μέχρι την 25η Μαρτίου τα εν λόγω στοιχεία στην Δ/νση 

Μεταποίησης - Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε. μέχρι την 31η Μαρτίου 

έκαστου έτους, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 

Καν. (Ε.Κ.) 1914/2006.  

2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Ν.Α. μέχρι την 1η Ιουλίου 

έκαστου έτους υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία σχετικά με τις 

αιτήσεις ενίσχυσης που είναι οριστικά επιλέξιμες και τα σχετικά ποσά για το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η αρμόδια Δ/νση του  ΟΠΕΚΕΠΕ  κοινοποιεί μέχρι 

την 25η Ιουλίου τα εν λόγω στοιχεία στην Δ/νση Μεταποίησης - Τυποποίησης & 

Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  η οποία 

ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε. μέχρι την 31η Ιουλίου έκαστου έτους,  σύμφωνα με την 

περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Καν. (Ε.Κ.) 1914/2006.  

 

Άρθρο 21 

  Εξουσιοδοτείται ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αποφάσεις του 

να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.  

 

     Άρθρο 22 

Υποδείγματα 

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα παρακάτω 

υποδείγματα, τα οποία έχουν ως εξής:  


