
 1

                                                                                           
                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ      
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 (ΕΓΤΑΑ) 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  
& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αθήνα,  29.03.2012 
ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αρ. πρωτ.       4396                                                       

                                                                                                                            
∆΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 
 

ΑΞΟΝΑΣ 1 
ΜΕΤΡΟ 113 «ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Καλεί  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  να  συμμετάσχουν  στο Μέτρο  113  του Προγράμματος  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  (Π.Α.Α.)  2007‐2013  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  1698/2005  του  Συμβουλίου  για  τη 
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 
 
Το Μέτρο 113 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007‐2013 εφαρμόζεται με βάση: 
1. Το  Ν.3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα 
του άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας». 

2. Τον  Καν.  (ΕΚ)  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  και 
ιδιαίτερα το άρθρο 32. 

3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1698/2005  του  Συμβουλίου  για  τη στήριξη  της αγροτικής ανάπτυξης από  το  Ε.Γ.Τ.Α.Α.,  όπως 
τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 22. 

4. Τον  Καν.  (ΕΚ)    259/2008  της  Επιτροπής  της  18ης  Μαρτίου  2008  για  τη  θέσπιση  λεπτομερών 
κανόνων  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1290/2005  του  Συμβουλίου,  σχετικά  με  τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό  Ταμείο  Εγγυήσεων  (ΕΓΤΕ)  και  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ). 

5. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007‐2013» καθώς και την υπ’ αριθμ. Ε (2009) 
3197/27.4.2009 Απόφαση της Ε.Ε. για την αναθεώρηση του ΠΑΑ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

6. Την  υπ’  αριθμ.  863/25.01.2012  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  219/B’/09.02.2012)  «Καθορισμός  ενισχύσεων  και 
διαδικασιών  στο  πλαίσιο  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”». 
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7. 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”». 

8. 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». 

9. Το υπ’ αριθμ. 3808/25‐07‐2011 έγγραφο έκφρασης του σύμφωνου της γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
 
Α. Σκοπός και στόχοι του Μέτρου 113 
Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών 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 εφαρμογή του Μέτρου 113, του  Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007‐2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ). 
Αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό, 
και  ταυτόχρονα  στην  ηλικιακή  ανανέωση  του  αγροτικού  πληθυσμού  μέσω  μεταβίβασης  της 
εκμετάλλευσής  του  σε  έναν  διάδοχο,  νέο  ηλικιακά  γεωργό,  ο  οποίος  θα  αυξήσει  το  μέγεθος  της 
εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί. 
 
Το  Μέτρο  113  «Πρόωρη  συνταξιοδότηση  γεωργών  και  γεωργικών  εργατών  (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  ‐ 
Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ‐Ανταγωνιστικότητα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 
ολόκληρη τη χώρα. 
 
Β. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση 
Η  Δημόσια  Δαπάνη  για  την  εφαρμογή  του  Μέτρου  βαρύνει  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
Το ύψος της δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται  στα 9.000.549  ευρώ.  Το μέτρο 
δεν  έχει  ιδιωτική  συμμετοχή.  Η  δημόσια  δαπάνη  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ποσοστό 71,5% περίπου, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής 
(Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια Μη Σύγκλισης, μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους)  και από εθνικούς 
πόρους κατά 28,5% περίπου, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου.  
 
Γ. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης ‐ Φακέλων Υποψηφιότητας  
Ως  περίοδος  ηλεκτρονικής  υποβολής  αιτήσεων  ενίσχυσης‐φακέλων  υποψηφιότητας  ορίζεται  η 
περίοδος  από  4  Απριλίου  2012  έως  και  5  Μαΐου  2012,  σύμφωνα  με  τους  όρους‐προϋποθέσεις  και 
λοιπές διαδικασίες που ακολουθούν. Η κατάθεση των εκτυπωμένων αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορεί να γίνεται μέχρι  τις 15 Μαΐου 
2012. 
Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης αναλύεται στην κατωτέρω παράγραφο 7. 
 
 
Δ. Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης 
 
1.  Υποψήφιοι δικαιούχοι για ένταξη στο Μέτρο 113 – Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
Δικαιούχοι της ετήσιας ενίσχυσης του Μέτρου μπορούν να κριθούν οι μπορούν να κριθούν εκείνοι οι 
γεωργοί αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
1) Είναι γεννηθέντες από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951. 
2) Έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα καπνού προερχόμενα από καπνό το έτος 2009. 
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3) Οι  άμεσες  ενισχύσεις  τους  μειώνονται  από  το  2010  σε  σχέση  με  το  έτος  2009,  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 135 του Καν. 73/2009. 

4) Έχουν  ασκήσει  γεωργική  δραστηριότητα  τουλάχιστον  10  έτη  πριν  από  το  έτος  της  αποχώρησής 
τους. 

5) Μεταβιβάζουν σε διάδοχο, την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή/και με πλήρη 
μεταβίβαση νομής και κυριότητας. 

6) Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς.  
7) Εντάσσονται μέχρι και τις 31/12/2015 και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους 

της ηλικίας τους, με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους.  
8) Δεν  έχουν  εγκριθεί  για  ενίσχυση  από  οποιοδήποτε  άλλο Μέτρο  του  ΠΑΑ  2007  –  2013  που  σαν 

προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.  
9) Δικαιούνται τη στήριξη που προβλέπεται στο Άρθρο 135 του Κεφ. 4 του Καν. (ΕΚ) 73/19.01.2009. 
10) Είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. 
11) Είναι αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης 
Εννοείται,  ότι  τα  υποψήφια  φυσικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι  άνω  των  18,  μόνιμοι  κάτοικοι  της 
Ελληνικής  Επικράτειας  και  εγγεγραμμένοι  στο  Ολοκληρωμένο  Σύστημα  Διαχείρισης  και  Ελέγχου 
(Ο.Σ.Δ.Ε.).  
 
2. Μη επιλέξιμοι προς ένταξη υποψήφιοι δικαιούχοι – Κριτήρια αποκλεισμού 
Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι ακόλουθες κατηγορίες:  
1) Έμμισθοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή έκτατοι (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Στρατιωτικοί, Ιδιωτικοί, κ.λπ.) 
2) Ελεύθεροι  επαγγελματίες,  με  εξαίρεση  τους  μικροεπαγγελματίες  (π.χ.  παντοπώλες,  καφεπώλες, 

κουρείς, κλπ) μόνιμους κατοίκους δημοτικών διαμερισμάτων κάτω των 2.000 κατοίκων. 
3) Συνταξιούχοι  οιουδήποτε  ασφαλιστικού  ταμείου  εσωτερικού  ή  εξωτερικού  με  εξαίρεση  τους 

έμμεσα  συνταξιοδοτούμενους  καθώς  και  τους  γεωργούς  που  παίρνουν  σύνταξη  (επίδομα)  ως 
θύματα ή τραυματίες πολέμου και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις. 

4) Όσοι έχουν ποσοστό μόνιμης αναπηρίας μεγαλύτερης του 67%. 
 

3. Διάδοχοι 
Διάδοχοι  της  εκμετάλλευσης  του  αποχωρούντα  γεωργού  μπορούν  να  κριθούν  εκείνοι  οι  οποίοι 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1) Να είναι γεωργοί ηλικίας κάτω των 40 ετών.  
2) Να αναλάβουν  την υποχρέωση να ασκήσει  τη  γεωργική δραστηριότητα κατά κύρια απασχόληση 

αμέσως  μετά  την  παραλαβή  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  από  τον  δικαιούχο  γεωργό  και  για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.  

3) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν Ζωικό Κεφάλαιο θα πρέπει αυτό να μεταβιβασθεί είτε 
στον  διάδοχο  γεωργό  είτε  σε  τρίτο  πρόσωπο  εντός  εξαμήνου  από  την  ημερομηνία  ένταξης  του 
δικαιούχου. 

4) Να  αυξήσουν  το  μέγεθος  (στρέμματα  ή/και  Μονάδες  Μεγάλων  Ζώων)  της  δικής  τους 
εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα το μέγεθος  (στρέμματα ή/και ΜΜΖ) της νέας εκμετάλλευσης που 
θα δημιουργηθεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό του αποχωρήσαντα γεωργού.  

 

4. Μη δυνάμενοι προς ένταξη υποψήφιοι διάδοχοι – Κριτήρια αποκλεισμού 
Δεν μπορούν να ενταχθούν στους διαδόχους οι σύζυγοι των υποψήφιων δικαιούχων. 
 
 
5. Δεσμεύσεις δικαιούχων 
Κάθε  υποψήφιος  που  θα  κριθεί  δικαιούχος  του  καθεστώτος  πρόωρης  συνταξιοδότησης  στο  πλαίσιο 
του Μέτρου 113 αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλο το διάστημα παραμονής του στο Πρόγραμμα 
και  ειδικότερα από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της Απόφασης  Ένταξης  Πράξης‐Δικαιούχου,  να  τηρήσει 
τους όρους και τις δεσμεύσεις που περιέχονται σε αυτή και ιδίως: 
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1) Να παραμείνει στο Πρόγραμμα έως 31/12/2015 και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 
65ου έτους της ηλικίας του, με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους.  

2)  Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από το πρόγραμμα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που θα 
συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας,  θα  εφαρμόζονται  όσα  ορίζονται  περί  ανάκτησης  των 
ενισχύσεων.  

3)  Να  παύσει  οριστικά  από  την  ημερομηνία  ένταξής  του  στο  παρών  καθεστώς  ενισχύσεων  την 
άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς. 

4)  Καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσής τους θα πρέπει να υποβάλλει κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, η 
οποία θα αφορά όλους τους επιλέξιμους μήνες του ημερολογιακού έτους, και όχι μόνο να δέχεται 
αλλά  και  να  διευκολύνει  τους  ελέγχους  που  πραγματοποιούν  εξουσιοδοτημένα  Εθνικά  και 
Κοινοτικά όργανα. 

5)  Γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι η παρούσα ενίσχυση θα καταβάλλεται κατ’ ανώτατο μέχρι 
το  τέλος  της  Δ΄  Προγραμματικής  Περιόδου  (31/12/2015)  και  δεν  θα  υπάρξει  δυνατότητα 
ανειλημμένων υποχρεώσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.  

6) Να αποδέχεται  την επεξεργασία και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων βάσει  του Καν.(ΕΚ) 
259/18.03.2008, και το γεγονός ότι ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας 
χρηματοδότησης που χορηγείται, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης σύμφωνα με την 
Ενότητα Ι Μέρος Α΄ του Ν. 2049/20.04.2011 περί Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ. 

 
6. Ύψος ενίσχυσης 
1) Η ενίσχυση  χορηγείται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης 

για τον δικαιούχο ορίζεται μέχρι 6.000 ευρώ.  
2) Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  μίας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  από  περισσότερους  του  ενός 

αποχωρούντες  γεωργούς,  η  συνολική  στήριξη  που  χορηγείται  για  πρόωρη  συνταξιοδότηση 
περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό των 6.000 ευρώ, και μοιράζεται στους αποχωρούντες δικαιούχους 
ανάλογα με ποσοστά ιδιοκτησίας επί της εκμετάλλευσης που μεταβιβάστηκε.  

3) Επειδή  η  χορήγηση  της  ετήσιας  αποζημίωσης  («πρόωρη  σύνταξη»)  στους  δικαιούχους  σε  καμία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως συνταξιοδοτική παροχή, δεν αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των 
προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον ΟΓΑ. Κατά τη διάρκεια παραμονής 
των  δικαιούχων  στο  πρόγραμμα  και  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  65ου  έτους  της  ηλικίας  τους,  οι 
δικαιούχοι λογίζονται σαν «ενεργοί αγρότες» όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 
ιατροφαρμακευτική    τους περίθαλψη,  και ως  εκ  τούτου είναι  υποχρεωμένοι  να  καταβάλουν  τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΓΑ καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα. 

 
7. Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης και Φακέλων Υποψηφιότητας – Έλεγχος πληρότητας 
α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα υποβάλουν Αίτηση Ενίσχυσης που 

θα  συνοδεύεται  από  Φάκελο  Υποψηφιότητας.  Η  Αίτηση  Ενίσχυσης  θα  υποβάλλεται  και  θα 
οριστικοποιείται  ηλεκτρονικά  από  οποιοδήποτε  υπολογιστή  με  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  μέσω 
σχετικής  εφαρμογής  στους  διαδικτυακούς  τόπους  της  ΕΥΕ  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα 
(http://www.agrotikianaptixi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr). 

β) Ο υποψήφιος συμπληρώνει την Αίτηση Ενίσχυσης μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στις εν λόγω 
ιστοσελίδες,  έχοντας  τη  δυνατότητα  για  προσωρινή  αποθήκευση  της  Αίτησης  στην  εφαρμογή  και 
την  επεξεργασία  της  σε  επόμενη  επίσκεψή  του  στην  ιστοσελίδα.  Όταν  αποφασίσει  για  όλα  τα 
στοιχεία  της Αίτησης,  τότε  ο  υποψήφιος  οριστικοποιεί  την ηλεκτρονική Αίτηση  και  την  εκτυπώνει 
προκειμένου  να  την  υποβάλει  έντυπα  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση  του  ΟΠΕΚΕΠΕ.  Με  την 
οριστικοποίηση της Αίτησης, καταγράφεται αυτόματα από την εφαρμογή η ημερομηνία και η ώρα 
ηλεκτρονικής  υποβολής  της  Αίτησης  και  καθορίζεται  ο  κωδικός  της  Αίτησης.  Ο  αριθμός 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου δηλώνει τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης έναντι εκείνων που θα 
υποβληθούν μεταγενέστερα. 

γ)  Μετά  τη  συμπλήρωση  και  εκτύπωση  της  Αίτησης  Ενίσχυσης  ο  υποψήφιος  απευθύνεται  εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ  της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας,  όπου  καταθέτει  την  Αίτηση  Ενίσχυσης 
υπογεγραμμένη  και  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  καθώς  και  το  συνοδευτικό Φάκελο 
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Υποψηφιότητας.  Υποβάλλεται  μία  Αίτηση  Ενίσχυσης  στη  Περιφερειακή  Διεύθυνση  του  ΟΠΕΚΕΠΕ 
όπου  υποβάλλεται  η  Ενιαία  Δήλωση  Εκμετάλλευσης,  ανεξάρτητα  αν  η  εκμετάλλευση  του 
ενδιαφερομένου  βρίσκεται  σε  περισσότερες  από  μία  Περιφερειακές  Ενότητες.  Η  υπογεγραμμένη 
Αίτηση Ενίσχυσης συνοδεύεται μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών, από Υπεύθυνη Δήλωση με 
την  οποία,  εφόσον  τύχει  έγκρισης,  ο  υποψήφιος  δεσμεύεται  να  αναλάβει  το  σύνολο  των 
δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν  από τη συμμετοχή του στο παρόν Μέτρο. Μετά τον 
έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της έντυπης  (εκτυπωμένης) Αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο 
του  ΟΠΕΚΕΠΕ  βάσει  σχετικού  Φύλλου  Ελέγχου,  η  Αίτηση  λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου. 
Επισημαίνεται,  ότι  οι Περιφερειακές Διευθύνσεις  του ΟΠΕΚΕΠΕ  ελέγχουν  κατά  την παραλαβή  την 
πληρότητα  του  Φακέλου  Υποψηφιότητας,  σύμφωνα  με  το  Φύλλο  Ελέγχου  που  συνοδεύει  την 
Αίτηση και πριν την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου διενεργείται διοικητικός οπτικός έλεγχος και αν 
διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, η Αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αλλά επανυποβάλλεται, πάντα μέσα 
στα  χρονικά  πλαίσια  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεων  όπως  προσδιορίζονται  στην  παρούσα 
Πρόσκληση.  Ο  Φάκελος  Υποψηφιότητας  θεωρείται  πλήρης  εφόσον  περιέχει  το  σύνολο  των 
απαιτούμενων  παραστατικών  όπως  παρατίθενται  ακολούθως  και  όλα  τα  πεδία  των  εντύπων  που 
αφορούν τον ενδιαφερόμενο είναι συμπληρωμένα πλήρως και με ευκρίνεια. 

 
δ)  Η  Αίτηση  συνοδεύεται  από  έγγραφα  που  τεκμηριώνουν  την  αίτηση  υποψηφιότητας,  και 

ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία συνίστανται στα εξής: 
 Αίτηση ενίσχυσης με την οποία αιτούνται την ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το σχετικό 
Υπόδειγμα. 

 Υπεύθυνη  Δήλωση  του  δικαιούχου  (Άρθρο  8  του  Ν.1599/86),  με  την  οποία  αποδέχεται  τους 
όρους και  τις προϋποθέσεις  εφαρμογής  του Μέτρου,  τόσο όσον αφορά  τα κριτήρια επιλογής 
όσο και  τις δεσμεύσεις που απορρέουν από  την ένταξή  του σε αυτό,  σύμφωνα με  το σχετικό 
Υπόδειγμα. 

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

 Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της 
θεώρησης. 

 Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους.  
 Υπεύθυνη Δήλωση του διαδόχου (Άρθρο 8 του Ν.1599/86) με την οποία ο διάδοχος αποδέχεται 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα. 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου με το οποίο να πιστοποιούνται τα στοιχεία 
ταυτότητας του διαδόχου (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο).  

 Εξουσιοδότηση,  σε  περίπτωση  που  η  υποβολή  των  δικαιολογητικών  δε  θα  γίνει  από  τον 
υποψήφιο, αλλά μέσω τρίτου προσώπου. 

ε)  Στο  σχετικό  Φύλλο  Διοικητικού  Ελέγχου  καταγράφεται  το  πόρισμα  του  ελέγχου,  δηλαδή  ότι 
πληρούνται ή ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη της αίτησης στο Μέτρο και θα πρέπει να 
έχει  ολοκληρωθεί  εντός  30  ημερών  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  φακέλων 
υποψηφιότητας.  Μετά  το  πέρας  του  Διοικητικού  Ελέγχου  οι  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ  αποστέλλουν  την  αίτηση  ενίσχυσης  και  τα  Φύλλα  Διοικητικού  Ελέγχου  στην  ΕΥΕ  ΠΑΑ‐
Ανταγωνιστικότητα. 

 
 
8. Δημοσιοποίηση καταστάσεων δικαιούχων – Προσφυγές 
α) Αφού  οι  αιτήσεις  παραληφθούν  από  την  ΕΥΕ  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα  κατατάσσονται  κατά  το 

αποκλειστικό κριτήριο κατάταξής τους, που είναι η χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την αίτηση 
που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου πρώτη στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του συστήματος. 
Αν  οι  διαθέσιμες  πιστώσεις  υπερκαλύψουν  το  συνολικό  άθροισμα  της  δημόσιας  δαπάνης  των 
αιτήσεων  ενίσχυσης  που  έχουν  υποβληθεί,  οι  αιτήσεις  κατατάσσονται  στις  κατηγορίες  των  εν 
δυνάμει  δικαιούχων  (αιτήσεις  που  πληρούν  τα  κριτήρια  ένταξης)  και  απορριπτόμενων  (αιτήσεις 
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που  δεν  πληρούν  τα  κριτήρια  ένταξης  με  αιτιολογημένη  απόρριψη),  και  συντάσσονται  οι 
αντίστοιχες  καταστάσεις,  οι  οποίες  δημοσιοποιούνται  στην  ιστοσελίδα  του  ΠΑΑ  2007  –  2013, 
http://www.agrotikianapaptixi.gr  στην  ιστοσελίδα  του ΟΠΕΚΕΠΕ, http://www.opekepe.gr  και  στις 
έδρες  των  Περιφερειακών  Διευθύνσεων  του  ΟΠΕΚΕΠΕ.  Στη  συνέχεια,  η  ΕΥΕ  ΠΑΑ–
Ανταγωνιστικότητα  εισηγείται  την  έκδοση Απόφασης  Ένταξης  για  την  κατηγορία  των  εν  δυνάμει 
δικαιούχων η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, 
και  καταχωρείται  στο  πληροφοριακό  σύστημα.  Οι  τελευταίοι  θα  πρέπει  να  μεταβιβάσουν  την 
εκμετάλλευσή  τους  στο  διάδοχο  μέσα  σε  διάστημα  30  ημερών  από  τη  δημοσιοποίηση  της 
κατάστασης  και  να υποβάλουν  τα απαραίτητα στοιχεία που  να αποδεικνύουν  τη   μεταβίβαση ή 
ενοικίαση  του συνόλου της ιδιόκτητης εκμετάλλευσης του δικαιούχου στο διάδοχο.  
Αν  οι  διαθέσιμες  πιστώσεις  δεν  επαρκούν  για  τη  κάλυψη  του  συνολικού  αθροίσματος  της 
δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί, οι αιτήσεις κατατάσσονται στις 
κατηγορίες  των  εν  δυνάμει  δικαιούχων  (αιτήσεις  που  πληρούν  τα  κριτήρια  ένταξης  και 
καλύπτονται  από  το  όριο  των  πιστώσεων),  των  απορριπτόμενων  (αιτήσεις  που  δεν  πληρούν  τα 
κριτήρια  ένταξης  με  αιτιολογημένη  απόρριψη)  και  των    επιλαχόντων  (αιτήσεις  που  πληρούν  τα 
κριτήρια  ένταξης,  αλλά  δεν  καλύπτονται  από  το  όριο  των  πιστώσεων),  και  συντάσσονται  οι 
αντίστοιχες καταστάσεις, οι οποίες ακολουθούν την ως ανωτέρω διαδικασία δημοσιοποίησης. 

β)  Οι  ενδιαφερόμενοι  που  έχουν  έννομο  συμφέρον  δύνανται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  30 
ημερολογιακών  ημερών  από  την  επόμενη  της  δημοσιοποίησης  των  ανωτέρω  καταστάσεων  να 
υποβάλλουν  (ιδιοχείρως ή  ταχυδρομικά)  προσφυγή εναντίον  των αναρτηθέντων αποτελεσμάτων 
προς την ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα (Μονάδα Β2, Λεωφόρος Αθηνών 54‐56, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα). 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ένσταση ή προσφυγή θα γίνεται δεκτή. 

γ)  Η εξέταση της προσφυγής γίνεται από Επιτροπή Ενστάσεων η οποία ενέχει θέσει δευτεροβάθμιας 
Γνωμοδοτικής  Επιτροπής.  Με  την  εξέταση  των  προσφυγών  ολοκληρώνεται  η  διαδικασία 
διοικητικού  ελέγχου  και  οριστικοποιούνται  οι  καταστάσεις  των  εν  δυνάμει  δικαιούχων, 
επιλαχόντων  και  απορριπτόμενων,  οι  οποίες  και  καταχωρούνται  στο  πληροφοριακό  σύστημα. 
Ακολουθεί  (όπως  προαναφέρθηκε  στην  παράγραφο  α)  η  έκδοση  της  Απόφασης  Ένταξης  των 
δικαιούχων,  ενώ η ημερομηνία υπογραφής  της θεωρείται  και ως ημερομηνία αναφοράς για  την 
καταβολή των πληρωμών.  

δ)  Στην παραπάνω Απόφαση Ένταξης δικαιούχων θα προσδιορίζονται επακριβώς: 
 Ο δικαιούχος και ο διάδοχος. 
 Το καθεστώς για το οποίο ενισχύεται και το ποσοστό της συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά έτος. 
 Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης. 
 Οι έλεγχοι στους οποίους υπάγονται οι εντασσόμενοι στο καθεστώς από τις αρμόδιες Εθνικές 
και Κοινοτικές Αρχές, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες. 

 Οι δεσμεύσεις του δικαιούχου και διαδόχου. 
 Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει για την ενημέρωση των υπηρεσιών που παρακολουθούν την 
εφαρμογή  του  Μέτρου  και  την  τυχόν  κατ’  έτος  υποβολή  των  εγγράφων  και  στοιχείων  που 
προβλέπουν οι διατάξεις εφαρμογής του Μέτρου. 

 
 

9. Ανάκληση ‐ Τροποποίηση Αποφάσεων Έγκρισης 
α)  Η Απόφαση Ένταξης δύναται να ανακληθεί μετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους 

ελέγχους  προκύψουν  σοβαρές  παραβάσεις  των  όρων  χορήγησης  της  ενίσχυσης  και  εφόσον  δεν 
έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή. Η ανάκληση μπορεί να αφορά μέρος ή όλη την απόφαση, και να 
λάβει χώρα οποιαδήποτε στιγμή. Εάν έχει προηγηθεί ενημέρωση του δικαιούχου για παρατυπίες 
στα έγγραφα και δικαιολογητικά και στη συνέχεια ο έλεγχος (επιτόπιος ή διοικητικός) αποκαλύψει 
παρατυπίες,  δεν  επιτρέπονται  ανακλήσεις  για  τα  τμήματα που αφορούν  οι  παρατυπίες,  και  στη 
περίπτωση  αυτή  η  απόφαση  θα  ανακληθεί  πλήρως.  Με  την  ισχύ  της  ανάκλησης,  ο  δικαιούχος, 
εφόσον επιθυμεί, επαναφέρεται στη πρότερη κατάσταση πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη 
στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, ως ενεργός γεωργός. 
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β)  Η  Απόφαση  Ένταξης  δύναται  να  τροποποιηθεί  μετά  από  αίτηση  του  δικαιούχου  εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή Κανονιστικού πλαισίου 
και  εφόσον  τούτο προβλέπεται στην αρχική απόφαση ένταξης,  εφόσον προβλέπεται στο Μέτρο, 
εφόσον δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου και της αρχικής έγκρισης και δεν γίνεται 
υπέρβαση του εγκεκριμένου ορίου δαπάνης της πράξης.  

γ)  Οι  τροποποιήσεις  της απόφασης στην περίπτωση που γίνονται μετά από αίτημα του δικαιούχου 
εξετάζονται και γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
στις  οποίες  υποβάλλεται  το  σχετικό  αίτημα  και  μεταβιβάζουν  τα  σχετικά  αιτήματα  στην                
ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα, προς έκδοση τροποιητικής απόφασης.  

δ)  Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και οι άλλες δηλώσεις μπορεί να αναπροσαρμοστούν 
ανά  πάσα  στιγμή  μετά  την  υποβολή  τους,  σε  περιπτώσεις  εμφανών  σφαλμάτων  που  έχουν 
διαπιστωθεί από τη αρμόδια αρχή.    

 
 
10. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται μια φορά κατ’ έτος να υποβάλλουν Αίτηση Πληρωμής στις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  συνοδευόμενη  με  το  εκκαθαριστικό  της  φορολογικής  δήλωσης  του 
προηγούμενου έτους και  καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα. Η ετήσια αίτηση υποβάλλεται 
τον πρώτο μήνα κάθε  έτους  και  έχει  ισχύ μόνο  για  το υπολειπόμενο διάστημα λήξης  του  έτους που 
αφορά. 
 
 
11. Αναγνώριση και εκκαθάριση της Δαπάνης 
α)    Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην 

αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης συντάσσοντας φάκελο πληρωμής.  
β)    Η  εκτέλεση  της  πληρωμής  πραγματοποιείται  με  την  έκδοση  της  εντολής  πληρωμής,  από  την 

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η εξόφληση γίνεται με απευθείας 
μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση του ατομικού λογαριασμού του δικαιούχου και σε 
τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του.  

 
 
12. Μειώσεις – Αποκλεισμοί 
Κατά την εφαρμογή του Μέτρου διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις κυρώσεων: 
1. Εκπρόθεσμη αίτηση πληρωμής 

Εκτός  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας  και  εκτάκτων  περιστατικών  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
δικαιολογούνται,  η  εκπρόθεσμη  υποβολή  αίτησης  πληρωμής  δεν  γίνεται  αποδεκτή  για  το 
συγκεκριμένο  έτος.  Σε  περίπτωση  δε  επανάληψης  του  φαινομένου  και  τον  επόμενο  χρόνο,  ο 
δικαιούχος θα αποβάλλεται από το πρόγραμμα και θα θεωρείται ότι αυτός εγκατέλειψε το μέτρο. 
Σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  πάψουν  οι  πληρωμές  προς  τον  δικαιούχο  χωρίς  όμως  αυτός  να 
απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωση  τήρησης  συμβατικών  υποχρεώσεων  που  ανέλαβε  κατά  την 
ένταξή του σε αυτό. 

2. Μη τήρηση εκ μέρους του δικαιούχου των όρων του προγράμματος.  
Σε  περίπτωση  που  ο  δικαιούχος  διαπιστωθεί  ότι  δεν  τήρησε  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή 
παραπλάνησε  την  υπηρεσία  ως  προς  τις  προϋποθέσεις  ένταξης  του,  μετά  από  εισήγηση  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ή της ΕΥΕ‐ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εκδίδεται απόφαση Υπουργού και διαγράφεται από το 
Πρόγραμμα. Με την ίδια απόφαση διακόπτεται κάθε παραπέρα καταβολή της ενίσχυσης και τυχόν 
καταβληθέντα ποσά που έχουν ληφθεί εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  

3. Μη τήρηση εκ μέρους του διαδόχου των όρων του προγράμματος.  
Σε  περίπτωση  αθέτησης  των  υποχρεώσεων  από  τον  διάδοχο  όπως  αυτές  καθορίζονται  στην 
παρούσα  απόφαση,  τότε  μετά  από  εισήγηση  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  ή  της  ΕΥΕ‐ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα 
εκδίδεται  απόφαση  Υπουργού  και  αποκλείεται  από  όλες  τις  ενισχύσεις  και  τα  προγράμματα  του 



 8

ΥΠΑΑΤ για μια δεκαετία. Κατά των αποφάσεων των σημείων 2 και 3 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.  

 
13. Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας 
Σύμφωνα με  την  πάγια  νομολογία,  ανωτέρα βία  υπάρχει  όταν  η ανθρώπινη  σκέψη  και  πρόνοια  δεν 
μπορεί  να  προβλέψει  και  να  προλάβει  το  επιζήμιο  γεγονός.  Με  την  επιφύλαξη  συγκεκριμένων 
περιστάσεων  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  στις  μεμονωμένες  περιπτώσεις,  ως  περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας μπορούν να χαρακτηριστούν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 
1. Θάνατος του δικαιούχου ή του διαδόχου της γεωργικής  εκμετάλλευσης. 
2. Ανικανότητα  του  διαδόχου  κατόχου  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  να  ασκήσει  τη  γεωργική 

δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μέχρι και τρία (3) χρόνια. Σε περίπτωση που αυτό το χρονικό 
διάστημα υπερβεί τα τρία (3) χρόνια, θα θεωρηθεί ότι ο διάδοχος περιήλθε σε κατάσταση μόνιμης 
αναπηρίας και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τη δέσμευση παραμονής στο γεωργικό  επάγγελμα.  

3. Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα 
της ανάληψης της δέσμευσης.  
Σοβαρή  φυσική  καταστροφή  που  επηρεάζει  σημαντικά  την  παραγωγή  της  γεωργικής 
εκμετάλλευσης  του  διαδόχου  παγετός,  χαλάζι,  ανεμοθύελλα,  πλημμύρα,  ισχυρή  βροχόπτωση, 
πυρκαγιά).  

4. Καταστροφή,  λόγω  ατυχήματος,  των  κτηρίων  της  εκμετάλλευσης  που  προορίζονταν  για  την 
εκτροφή ζώων.  

5. Επιζωοτία  που  προσβάλλει  το  σύνολο  ή  μέρος  του  ζωικού  κεφαλαίου  του  κατόχου  της 
εκμετάλλευσης.  

 
Η  γνωστοποίηση  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας  και  οι  σχετικές  κατά  περίπτωση  αποδείξεις 
στοιχειοθέτησής της, υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος ή ο διάδοχος είναι σε θέση να το πράξει. Μετά την 
εξέταση αυτών από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ ο δικαιούχος 
ενημερώνεται εγγράφως για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός του και η απόφαση αυτή  κοινοποιείται 
στον Φορέα Εφαρμογής. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις. 
 
 
14. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
α)  Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία  αξιολόγησης και 

έγκρισης  των  δικαιούχων  αναφέρονται  στην  υπ’  αριθμ.  863/25.01.2012  ΚΥΑ                
(ΦΕΚ  219/B’/09.02.2012),  όπως  ισχύει,  καθώς  και  στην  υπ’  αριθμ.  2656/29.02.2012                
(ΦΕΚ  753/B’/14.03.2012)  ΥΑ  Λεπτομερειών  εφαρμογής  του  Μέτρου  113,  που  βρίσκονται  στους 
διαδικτυακούς  τόπους  του  ΥΠΑΑΤ  (www.minagric.gr),  της  ΕΥΕ  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα 
(www.agrotikianaptιxi.gr),  και  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  (www.opekepe.gr).  Εκτός  των  ενδεικτικώς 
αναφερομένων  στην  παρούσα  απόφαση,  οι  υποψήφιοι  αλλά  και  οι  μετέπειτα  δικαιούχοι 
υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στις διατάξεις εφαρμογής του Μέτρου. 

β)  Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσμευτικές. 
γ)  Τα στοιχεία των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμα, Δήμος και Περιφερειακή Ενότητας) και το ποσό της 

δημόσιας  χρηματοδότησης  που  χορηγείται  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο  δημοσιοποίησης.  Ο 
κατάλογος με τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και  τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e‐enisxyseis.gr . 

  
Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από: 

− Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα, στα 
τηλέφωνα: 
210‐52.75.248 και  
210‐52.75.252 . 
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− Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
− Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις κατά 

τόπους Περιφερειακές Ενότητες. 
− Τους  διαδικτυακούς  τόπους  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων 

(www.minagric.gr),  της  ΕΥΕ  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα  (www.agrotikianaptιxi.gr),  και  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). 

 
 
15. Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης  
Η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα  οφείλει  να  δημοσιεύσει  καταλλήλως  (μέσω 
του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα Πρόσκληση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης. Το κείμενο 
που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε 
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή,  είτε από  την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων,  είτε μέσω του διαδικτύου στους 
διαδικτυακούς  τόπους  του  ΥΠΑΑΤ  (www.minagric.gr),  της  ΕΥΕ  ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα 
(www.agrotikianaptιxi.gr), και του ΟΠΕΚΕΠΕ  (www.opekepe.gr) και ενδεχομένως σε άλλους σχετικούς 
διαδικτυακούς τόπους. 
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  να  δημοσιοποιήσουν  την  παρούσα 
Πρόσκληση στις Περιφέρειες, στον Τύπο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, στις 
Ενώσεις  Γεωργικών  Συνεταιρισμών,  στους  Αγροτικούς  Συνεταιρισμούς  και  σε  λοιπούς  φορείς  της 
περιοχής  ευθύνης  τους,  που  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  ευρύτερη  δυνατή  ενημέρωση  του 
πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.  
Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης καταγράφονται λεπτομερώς από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησής 
της Πρόσκλησης. 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2007‐2013 
2. Περιφερειακές Ενότητες Κράτους‐ Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  Έδρες τους 
3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού  
- Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Β. Διβάρη 
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2007‐2013  
- Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων 
- Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης 
- Δ/νση Οικονομική 

2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
- Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 
- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

3. Περιφερειακές Ενότητες  
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  – Έδρες τους 

4. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
5. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 
6. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. 
7. ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.  
8. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 


