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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1826 (1)
   *Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής Τεκμηρίωσης των Πράξεων «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήρι−
ξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των Αξόνων 
Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
του ΕΣΠΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
(251 Α΄) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείο 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, 
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύ−
στασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτι−
κών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141 Α΄).

1.3. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124 Α΄) με τον 
οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός.

1.4. Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (206 Α΄).
1.5. Του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού 

Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.6. Του Ν. 2690/1999 (45 Α΄) «Κύρωση κώδικα Διοικη−

τικής Διαδικασίας».
1.7. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α΄) και 

τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136 Α΄).
1.8. Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (226 Α΄) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

1.9. Του Ν. 3861/2010 (112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

1.10. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερ−
νητικά όργανα».

1.11. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) και ειδικά του α΄.4 
περί Σύστασης Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

1.12. Του Π.Δ. 25/2015 (21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

1.13. Του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) περί του Οργανισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τις Αποφάσεις:
2.1 Με αριθμό 20087/2008 υπουργική απόφαση (2665 

Β΄) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 υπουργική 
απόφαση (2126 Β΄).

2.2 Με αριθμό 329/2005 υπουργική απόφαση (210 Β΄) 
σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο 
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Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπουργική απόφαση με αριθ. 4327/2010 
(1387 Β΄).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επι−
τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κα−
νόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ−
μό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

4. Την υπ’ αριθ. 24765/01−12−2014 7η τροποποίηση της 
απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευ−
μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες− Αξο−
νας Προτεραιότητας 1» με κωδικό MIS 296508 του ΕΠ 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε τροπο−
ποίηση αυτής.

5. Τις υπ’ αριθ. 16547/28−08−2014 και 16546/28−08−2014 
Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδι−
κευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθη−
τών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
− Άξονας Προτεραιότητας 2» με κωδικό MIS 485613 και 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες − Άξονας Προτεραιότητας 3» με κωδικό 
MIS 485614 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
και κάθε τροποποίηση αυτών.

6. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων 
Πράξεων.

7. Το υπ’ αριθ. 1140/25−02−2015 (εισερχόμενο) έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής με θέμα «Πρόταση 
μελών για τη συγκρότηση της Ομάδας παιδαγωγικής 
και επιστημονικής τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της εξει−
δικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»

8. Την ανάγκη επιστημονικής καθοδήγησης του σχε−
διασμού της επιμόρφωσης, της συγκέντρωσης και συ−
μπλήρωσης Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλεί−
ων, της επιστημονικής παρακολούθησης, υποστήριξης 
και εσωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες», στο πλαίσιο των ΑΠ 1, 2, 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ιδιαίτερη σημασία σύστασης και συγκρότησης 
της Ομάδας Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Τεκμη−
ρίωσης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση τριμελούς (03) Ομά−
δας Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης στο 
πλαίσιο υλοποίησης επιμέρους δράσεων του Υποέρ−
γου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Παρακολού−
θηση υλοποίησης Πράξης» για τις Πράξεις «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση».

2. Ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης ως εξής:

1. Ζωή Καραμπατσάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ 
ΑΖ 923785, Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής 
της 21ης Περιφέρειας Π.Α. Αθηνών.

2. Σπυριδούλα Κατσαντώνη του Βασιλείου, με ΑΔΤ 
ΑΗ081739, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Ανατο−
λικής Αττικής.

3. Νικόλαο Τριαντόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ 
Σ688914, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος 
ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής.

Πρόεδρος της Ομάδας Παιδαγωγικής και Επιστημονι−
κής Τεκμηρίωσης ορίζεται η Ζωή Καραμπατσάκη.

Γραμματέας της ομάδας ορίζεται η Θεοδωρέλου Χριστί−
να του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΙ 056290, εκπαιδευτικός κλά−
δου ΠΕ 70, με απόσπαση στο ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής.

Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης είναι:

1. Η επιστημονική υποστήριξη, η παρακολούθηση και 
ο συντονισμός των μελών των Ομάδων Γ΄ φάσης και 
διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών,

2. η εκπόνηση συμπερασμάτων από την επιστημονι−
κή υποστήριξη, την παρακολούθηση και το συντονισμό 
των Ομάδων Γ΄ φάσης και διαρκούς υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών.

3. Η Ομάδα ορίζεται αμειβόμενη. Η αμοιβή των μελών 
της Ομάδας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΟΠΑΙΘ.

4. Η Ομάδα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Τεκμη−
ρίωσης θα απασχοληθεί από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της απόφασης ορισμού της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
Πράξεων (ήτοι 31/8/2015).

5. Η Ομάδα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Τεκμηρί−
ωσης για τις εργασίες της θα τηρεί πρακτικά συνεδριά−
σεων. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων της Ομάδας 
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση. Η Ομάδα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής 
Τεκμηρίωσης θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 213/Υ.Ο.Δ.Δ./2−4−2015).

 Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. 926/39517 (2)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμέ−

νης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκι−
νων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 
του Συμβουλίου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
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ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

β) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του 
Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του 
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003).

γ) Της με αριθμ. 262385/21/4/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 509/23/ 
4/2010) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανο−
νισμού 1698/05 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

δ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ 
(ΦΕΚ 147/22/1/2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα 
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του 
Κανονισμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου»,

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

δ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ−
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τρο−
ποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού».

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση».

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής».

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

3. Την με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/ Β΄/2.3.2015) απόφαση 
του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο 
Αποστόλου, του Δημητρίου.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες 
διατάξεις εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης 
στήριξης για τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίη−
ση σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 του Συμβουλίου και του άρθρου 33 της με 
αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 147/22/2/2015), αναφερό−
μενης εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση».

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 3.000.000€, για το έτος 2016 στα 
2.964.682€, για το έτος 2017 στα 2.929.324€, για το έτος 
2018 στα 2.897.025€, για το έτος 2019 στα 2.864.729€ και 
για το έτος 2020 στα 2.864.729€.

2. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας σύμφωνα 
με το άρθρο 52.6 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 καθορίζεται 
σε 17.700 εκτάρια.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους 
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωρ−
γοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 
1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύ−
ρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. 
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των 
παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων συμπύρηνου 
ροδάκινου που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυ−
σης των γεωργών.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον 
από τους παρακάτω «φορείς»:

α) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) όπως ορί−
ζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4015/19.09.11 «σχετικά με το 
θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα 
του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας του 
κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 
1308/13 του Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 266355/11.02.09 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη 
των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυ−
τούς ως συνεργαζόμενοι.

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς 
ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται 
σε 0,1 εκτάρια.
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Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθο−
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα 
με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014. Για το σκοπό 
αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις Μεταποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης 
Προϊόντων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 
συμπύρηνου ροδάκινου προς χυμοποίηση ανά έτος.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις γεωργών

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του 
άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυ−
σης. Το αίτημα λήψης της ενίσχυσης για τα συμπύρηνα 
ροδάκινα προς χυμοποίηση γίνεται σε ειδική θέση του 
εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι 
είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την 
εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα 
από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση 
συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής 
της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται 
ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρού−
σα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της 
ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

2. Να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά που 
απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους 
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 93 και 94 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1306/2013.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους 
από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές αρχές ελέγχου 
παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή 
πληροφορία τους ζητηθεί.

5. Να διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα 
παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της 
πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω των 
φορέων του άρθρου 3 ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις φορέων

Οι φορείς του άρθρου 3, στους οποίους οι γεωργοί 
παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται:

1. Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες μεταποι−
ητικές επιχειρήσεις για την ποσότητα της πρώτης ύλης 
που θα παραδοθεί, πριν την έναρξη των παραδόσεων. 
Αντίγραφα των συμβάσεων κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ και στην οικεία ΔΑΟΚ εντός δέκα ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή τους και πέντε ημερολογι−
ακών ημερών πριν την έναρξη των παραδόσεων.

2. Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους την 
ποσότητα χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητι−
κές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται 
σε σχετική απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το έτος 
ενίσχυσης 2015 θεωρούνται εγκεκριμένες όσες μονάδες 
πληρούν τους όρους του άρθρου 7.1.

3. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για 
κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλά−
χιστον το ΑΦΜ του γεωργού και τη συνολική παραλαμ−
βανομένη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης 
ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση.

4. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιο−
λογητικών εγγράφων και παραστατικών.

5. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγ−
ματοποίηση των ελέγχων.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας λειτουρ−
γεί και ως επιχείρηση μεταποίησης, για τις ποσότητες 
που πρόκειται να χυμοποιήσει στις εγκαταστάσεις του, 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο αρμόδιο περιφε−
ρειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη ΔΑΟΚ, υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ποσότητα συμπύ−
ρηνου ροδάκινου την οποία δεσμεύεται να χυμοποιήσει 
σε αυτές. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης πραγ−
ματοποιείται το αργότερο εντός πέντε ημερολογιακών 
ημερών πριν την έναρξη των παραδόσεων

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εγκεκριμένων
μεταποιητικών επιχειρήσεων

Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες 
παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης οφείλουν να:

1. Να ανακοινώνουν στη Διεύθυνση Μεταποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας την πρόθεση συμμετοχής τους 
στο καθεστώς που περιγράφεται στην παρούσα και να 
συνυπογράφουν με τους φορείς, συμβάσεις παράδοσης 
πρώτης ύλης.

2. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για 
κάθε φορέα του άρθρου 3 με τον οποίο έχουν συμβλη−
θεί και παραλάβει πρώτη ύλη συμπύρηνου ροδάκινου 
προς χυμοποίηση καθώς και τις συνολικές ποσότητες 
συμπύρηνου ροδάκινου που αναγράφονται στη σύμβαση 
μεταποίησης ανά φορέα και ανά οικονομικό έτος, ήτοι 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παρα−
στατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε 
διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.

4. Να τηρούν ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης 
ύλης και παραγομένων προϊόντων. Το εν λόγω ισοζύγιο 
αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης εντός και εκτός 
του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

5. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την 
πραγματοποίηση των ελέγχων.

Άρθρο 8
Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέρ−
γεια των ελέγχων για την καταβολή της συνδεδεμένης 
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ενίσχυσης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν 
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο 
III του Καν. (ΕΚ)809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοι−
κητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυ−
ρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες 
διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ 
έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων 
και εγκυκλίους.

3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επα−
λήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.

4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση 
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που 
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση

5. Έλεγχοι διενεργούνται στους γεωργούς, τους φο−
ρείς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου 
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου 
και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.

3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών 
ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί 
και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση εντολής 
πληρωμής.

Άρθρο 10
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών

1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ−
ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις 
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας 
και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν (ΕΚ) 1306/2013 
και στο άρθρο 19 του Καν (ΕΚ) 640/2014.

3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές 
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 63 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 και της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και του άρθρο 7 του 
Καν (ΕΚ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί 
η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και του 
άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης 
τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28 του 
Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 925/39512 (3)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−

μένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής το−
μάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 (A΄ 32) «Διοι−

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄ 
200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 
του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 
του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/03).

γ) Της με αριθμ. 262385/21/4/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 509 Β΄/ 
23.4.2010) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανο−
νισμού 1698/05 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

δ)του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 
147 Β΄/22−2−2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 και του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ−
των στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

δ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω 
κανονισμού».

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση».

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

3.α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 38)

β) Το ΠΔ 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

γ) Το Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών

δ) Το ΠΔ 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) Την με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.2015) απόφαση 
του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο 
Αποστόλου, του Δημητρίου.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες 
διατάξεις εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης 
στήριξης για τη βιομηχανική τομάτα σε εφαρμογή του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβου−
λίου και του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ 
(ΦΕΚ 147/22−2−2015), αναφερόμενης εφεξής ως «συνδε−
δεμένη ενίσχυση».

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 
2015 ανέρχεται στα 2.600.000€, για το έτος 2016 στα 
3.162.327€, για το έτος 2017 στα 3.905.765€, για το έτος 
2018 στα 3.862.700€, για το έτος 2019 στα 3.819.638€ και 
για το έτος 2020 στα 3.819.638€.

2. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας σύμφωνα 
με το άρθρο 52.6 του Καν. (ΕΕ) 1307/13 καθορίζεται σε 
9.080 εκτάρια.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους 
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωρ−
γοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα από την 1η Ιουνίου 
έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 
50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιερ−
γούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με 
βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των 
εκτάσεων βιομηχανικής τομάτας που δηλώνονται στην 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον 
από τους παρακάτω «φορείς»:

α) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4015/19.09.2011 «σχετικά με 
το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα 
του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας του 
κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) Oργανώσεις παραγωγών και Ομάδες Παραγωγών, 
σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 
266355/11.02.09 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
του τον καν. (ΕΚ) 1305/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη 
των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυ−
τούς ως συνεργαζόμενοι.

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς 
ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται 
σε 0,1 εκτάρια.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθο−
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014.

Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ−
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ−
γυήσεων γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις α) Αγροτικής 
Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων 
και β) Μεταποίησης και Ποιοτικού ελέγχου Τροφίμων 
Φυτικής Παραγωγής, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων 
εκταρίων βιομηχανικής τομάτας ανά έτος.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις γεωργών

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του 
άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενί−
σχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
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βιομηχανικής τομάτας γίνεται σε ειδική θέση του εντύ−
που της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αί−
τησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι 
είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την 
εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα 
από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση 
συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής 
της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται 
ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρού−
σα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της 
ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 
καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

2. Να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά που 
απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους 
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 93 και 94 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1306/2013.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους 
από τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές ελέγχου 
παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή 
πληροφορία τους ζητηθεί.

5. Να διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα 
παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της 
πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω των 
φορέων του άρθρου 3 ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις φορέων

Οι φορείς του άρθρου 3, στους οποίους οι γεωργοί 
παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται:

1) Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες μεταποι−
ητικές επιχειρήσεις για την ποσότητα της πρώτης ύλης 
που θα παραδοθεί πριν την έναρξη των παραδόσεων. 
Αντίγραφα των συμβάσεων κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ και στην οικεία ΔΑΟΚ εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή τους και πέντε (5) ημερο−
λογιακές ημέρες πριν την έναρξη των παραδόσεων.

2) Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους 
την ποσότητα βιομηχανικής τομάτας στις εγκεκριμένες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων ορίζονται με απόφα−
ση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας. Για το έτος ενίσχυσης 2015 
θεωρούνται εγκεκριμένες όσες μονάδες πληρούν τους 
όρους του άρθρου 7.1.

3) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για 
κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλά−
χιστον το ΑΦΜ του γεωργού και τη συνολική παραλαμ−
βανομένη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης 
ύλης που οδηγείται προς μεταποίηση.

4) Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιο−
λογητικών εγγράφων και παραστατικών.

5) Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες 
αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

6) Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας λειτουρ−
γεί και ως επιχείρηση μεταποίησης, για τις ποσότη−
τες που πρόκειται να μεταποιήσει στις εγκαταστάσεις 
του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο αρμόδιο 

περιφερειακό γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Υπεύθυνη Δή−
λωση στην οποία να αναφέρεται η ποσότητα βιομηχα−
νικής τομάτας την οποία δεσμεύεται να μεταποιήσει 
σε αυτές.

Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιεί−
ται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
πριν την έναρξη των παραδόσεων.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εγκεκριμένων
μεταποιητικών επιχειρήσεων

Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες 
παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης οφείλουν:

1) Να ανακοινώνουν στη Διεύθυνση Μεταποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας την πρόθεση συμμετοχής τους 
στο καθεστώς που περιγράφεται στην παρούσα και 
να συνάπτουν με τους φορείς, συμβάσεις παράδοσης 
πρώτης ύλης.

2) Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παρα−
στατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε 
διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.

3) Να τηρούν ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης 
ύλης και παραγομένων προϊόντων. Το εν λόγω ισοζύγιο 
αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης εντός και εκτός 
του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

4) Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες 
αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Άρθρο 8
Έλεγχοι

1. Έλεγχοι διενεργούνται στους γεωργούς, τους φο−
ρείς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

2. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια 
των ελέγχων για την καταβολή της συνδεδεμένης ενί−
σχυσης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

3. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν 
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III 
του Καν. (ΕΚ) 809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητι−
κούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) 
όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής 
των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμε−
νες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

4. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επα−
λήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.

5. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση 
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που 
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου 
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου 
και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.
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3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών 
ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί 
και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση εντολής 
πληρωμής.

Άρθρο 10
Κυρώσεις – Ανάκτηση αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών

1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ−
ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις 
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας 
και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν (ΕΚ) 1306/2013 
και στο άρθρο 19 του Καν (ΕΚ) 640/2014.

3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές 
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση που αναζητούνται αχρεωστήτως κα−
ταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 και 
της παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και 
του άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014. Όπου δεν δύναται 
να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΚ) 
640/2014 και του άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014 η δια−
δικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρο 28 του Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 
2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2015
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