
 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Προς: Ως Πίνακας Διανομής 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. 
Αθήνα,  17. 07.2019 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ:  1. ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55704 

 2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 & 229/2013 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 2 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ...................................................... 10 

Α. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ....................................................... 12 

1.1 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ......................................... 12 
1.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 12 
1.1.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 12 
1.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 13 
1.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 14 
1.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 14 

1.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ .............................................. 15 
1.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 15 
1.2.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 15 
1.2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 16 
1.2.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ......... 16 

1.3 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ........... 18 
1.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 18 
1.3.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 18 
1.3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 19 
1.3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 19 
1.3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 20 

1.4 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ......................................................................................... 22 
1.4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 22 
1.4.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 22 
1.4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 23 
1.4.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 24 
1.4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 24 

1.5 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ................................................................................................... 26 
1.5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 26 
1.5.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 26 
1.5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 26 
1.5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 27 

1.6 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ........ 29 
1.6.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 29 
1.6.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 29 
1.6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 29 
1.6.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 30 

1.7 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ ........................ 32 
1.7.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 32 
1.7.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 32 
1.7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 33 
1.7.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ............................................... 34 
1.7.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 34 

1.8 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ................................. 38 
1.8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 38 
1.8.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 38 
1.8.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 39 
1.8.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 39 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 3 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.8.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 40 

1.9 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ........................ 41 
1.9.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 41 
1.9.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 41 
1.9.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 42 
1.9.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Β.Ζ. ................................................................................................. 42 
1.9.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 42 

1.10 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ......... 44 
1.10.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 44 
1.10.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 44 
1.10.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 45 
1.10.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 45 
1.10.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 46 

1.11 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
 48 
1.11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 48 
1.11.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 48 
1.11.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 49 
1.11.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................................................ 50 
1.11.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 51 

1.12 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ................ 53 
1.12.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 53 
1.12.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 53 
1.12.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 54 
1.12.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 54 

1.13 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΜΗΛΩΝ ................... 55 
1.13.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 55 
1.13.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 55 
1.13.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 56 
1.13.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 56 

1.14 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ............. 57 
1.14.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 57 
1.14.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 57 
1.14.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 57 
1.14.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 58 

Β. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ................................................................... 60 

1.15 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ......................... 60 
1.15.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 60 
1.15.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 60 
1.15.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 61 
1.15.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 61 

1.16 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ .. 63 
1.16.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 63 
1.16.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................................... 63 
1.16.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 64 
1.16.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ......................... 64 
1.16.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ................................... 65 
1.16.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 65 

1.17 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013 ................................ 67 
1.17.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 67 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 4 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.17.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ .................................................. 67 
1.17.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ...................................................................................... 68 
1.17.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 69 

1.18 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ............................. 71 
1.18.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ ................................................. 71 
1.18.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ .................................................. 71 
1.18.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ .............................................................. 71 
1.18.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 72 

2 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ .......................................... 74 

2.1.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ................................................................................................. 74 
2.1.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ...................................................................................................... 74 
2.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ..................................................................... 75 
2.1.4 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ .................................................... 76 
2.1.5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ) ..................... 77 
2.1.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ........................................................ 78 
2.1.7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ......... 79 

3 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ......................................... 82 

3.1 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ .................................................................................. 83 
3.1.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 83 
3.1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 83 

3.2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΟ ΛΑΘΟΥΡΙ (ΦΑΒΑ) ........................................................ 83 
3.2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ .......................................................... 83 

3.3 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ............................................................................... 84 
3.3.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 84 
3.3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 84 
3.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 84 

3.4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ................................................... 85 
3.4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 85 
3.4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 85 

3.5 ΓΕΩΜΗΛΑ ......................................................................................................... 86 
3.5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 86 
3.5.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 86 

3.6 ΤΟΜΑΤΑKI ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ................................................................................... 86 
3.6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 86 
3.6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 86 

3.7 ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΤΗΝΟΥ ............................................................................................. 86 
3.7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 87 
3.7.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 87 

3.8 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ .................................................................................................. 87 
3.8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 87 
3.8.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 87 

3.9 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ ............................................... 88 
3.9.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 88 
3.9.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 88 
3.9.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................. 88 

3.10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ....................................... 89 
3.10.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 89 
3.10.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ .................................................................... 89 

3.11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ................................................................................................. 89 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 5 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

3.11.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................................................................ 90 
3.11.2 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ...................................................................................................... 90 

4 ΕΛΕΓΧΟΙ ........................................................................................................... 91 

4.1.1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ..................................................................................... 91 
4.1.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΩΝ .......................................................................... 92 

5 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................................ 93 

6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ......................................................................................................... 94 

6.1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ............................................................................................................ 94 

6.1.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΖΩΩΝ ... 95 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 6 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Σύμφωνα με: 

A. Τις διατάξεις:  

α) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 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).  

β) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 

της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 

προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  

B. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.: 

1. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί 

θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 

πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει 

2. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά 

με τη χρηματοδότηση, 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» 

3. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/671 της 17.12.2013) «για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου». 

4. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L78/41 της 13.03.2013) «σχετικά με 

τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου». 

5. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/320 της 20.12.2013) σχετικά με 

το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006 

6. 178/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 

μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» 

7. 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για τη 

συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω 

κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει  

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 7 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

8. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 

της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει  

9. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 

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», όπως τροποποιημένος ισχύει  

10. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει  

11. 747/2015 της Επιτροπής σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 

όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης των αιτήσεων ενίσχυσης ή 

των αιτήσεων πληρωμής, την καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων της 

ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για την αύξηση των δικαιωμάτων της αξίας των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2017. 

12. Έγγραφο εργασίας αριθ. Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των 

αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008 

13. Έγγραφο εργασίας αριθ. AGR 49533/2002 «Σχετικά με τα προφανή λάθη σύμφωνα με το άρθρο 12 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής» 

14. Τις ανακοινώσεις που απέστειλε το ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1
η
 Αυγούστου 2014 και 

την 31
η
 Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, 

της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, την ενίσχυση των 

γεωργών νεαρής ηλικίας, του καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών και των συνδεδεμένων ενισχύσεων 

σε εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιημένες ισχύουν.  

Γ. Τις Αποφάσεις: 

1. ΥΑ με αριθμ. 1867/74282/2017 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 

Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

2. ΥΑ με αριθμ. 639/65123/2017 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στον τομέα βοείου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 

και εφεξής». 

3. ΥΑ με αριθμ 1628/64707/2017 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 52, του 

Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 

639/2014 της Επιτροπής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. ΥΑ με αριθμ 1629/64708/2017 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 

του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» 

5. ΥΑ με αριθμ 1571/62616/2017 (ΦΕΚ 2083/Β/2017) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του 

άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

6. ΥΑ με αριθμ 1394/54298/2017 (ΦΕΚ 1887/Β/2017) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

7. ΥΑ με αριθμ 1393/54292/2017 (ΦΕΚ 1887/Β/2017) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυφος σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

8. ΥΑ με αριθμ. 994/66201/15.06.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

9. ΥΑ με αριθμ. 1353/56374/26.05.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. YA με αριθμ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 

διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. ΥΑ με αριθμ. 1944/52291/12.05.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. ΥΑ με αριθμ. 1703/43630/21.04.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

13. ΥΑ με αριθμ. 1702/43627/21.04.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

14. ΥΑ με αριθμ. 926/39517/06.04.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του 

άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

15. ΥΑ με αριθμ. 925/39512/06.04.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. ΥΑ με αριθμ. 1174/27330/09.03.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαρότευτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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17. ΥΑ με αριθμ. 1178/27361/10.03.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. ΥΑ με αριθμ. 561/26111/05.03.2015 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. ΥΑ με αριθμ. 1194/155613/08.12.2014 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 

Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. ΥΑ με αριθμ. 6266/146471/2017 (ΦΕΚ 21/Β/2017) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των 

Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής 

παραγωγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. ΥΑ με αριθμ. 664/66652/2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 328609/28.09.2009 κοινή υπουργική 

απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την 

ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα 

μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’2117/20.09.2009), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

22. ΥΑ με αριθμ. 7/3325/2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10.02.2010 

υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινή 

υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον 

αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών 

τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» και των 

κανονισμών Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής. 

23. ΥΑ με αριθμ. 242466/10.02.2010 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609/28.09.2009 ΚΥΑ 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της 

τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά 

του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’2117/20.09.2009) και των κανονισμών 

Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής 

24. ΚΥΑ με αριθμ 328609/28.09.2009 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού 

καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την 

παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του 

Συμβουλίου» (Β’2117/20.09.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται τα εξής: 
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1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα που περιγράφεται στην αριθ.49459/20.06.2019 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

εφαρμόζεται και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συνδεδεμένων ενισχύσεων που αποτελούν εθνική 

επιλογή της χώρας μας, σε εφαρμογή των άρθρων 52-53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 για την στήριξη 

στους τομείς παραγωγής όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 6, με σκοπό: 

α) Την αντιμετώπιση ορισμένων δυσκολιών σε τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για 

οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους 

β) την ενίσχυση γεωργών οι οποίοι/-ες κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ειδικά δικαιώματα 

ενίσχυσης και οι οποίοι/-ες δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. 

2. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε τομείς που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες 

και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και 

αποτελούν καθεστώτα περιορισμού της παραγωγής που λαμβάνουν τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης βάσει 

καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων.  

3. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Οι έλεγχοι για τις 

συνδεδεμένες ενισχύσεις καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (ΕΕ) 

809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο 

και τους επιτόπιους. 

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέας διαχείρισης των συνδεδεμένων ενισχύσεων, λαμβάνει μέτρα για τη τήρηση 

του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του άρθρου 54 του Κανονισμού 639/2014 της 

Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται η στήριξη των γεωργών για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στο 

πλαίσιο μόνον ενός από τα μέτρα αυτά. 

Για το σκοπό αυτό μεριμνά ώστε η οριστική ένταξη των δικαιούχων κάθε έτος στα καθεστώτα 

συνδεδεμένων ενισχύσεων της παρούσης, να γίνεται μετά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων μεταξύ 

των αιτήσεων και των κατά περίπτωση δεδομένων που διατίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

εφαρμογή των λοιπών ενωσιακών μέτρων στήριξης ή/και των κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να 

τηρούνται οι αρχές της συνέπειας και της σώρευσης των ενισχύσεων, (όπως αυτές ορίζονται στους 

Κανονισμούς (ΕΕ)1307/2013, άρθρο 52 (8) και 639/2014, άρθρο 54). 

5. Συνδεδεμένη στήριξη χορηγείται στους παρακάτω τομείς: 

Α. Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης 

1. Ρύζι 

2. Σκληρό Σίτο 

3. Βιομηχανική τομάτα 

4. Πορτοκάλια χυμοποίησης 

5. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης 

6. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
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7. Σπόροι σποράς 

8. Σπαράγγια 

9. Ζαχαρότευτλα 

10. Ροδάκινα προς χυμοποίηση 

11. Κορινθιακή σταφίδα 

12. Καρποί με κέλυφος 

13.  Μήλα 

14. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή 

 

Β. Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα 

15. Βόειο κρέας 

16. Πρόβειο και αίγειο κρέας 

17. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που 

εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα 

18. Σηροτροφία 

 

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται υπό προϋποθέσεις  

Στο Παράρτημα Ι, καταγράφονται τα καθεστώτα της παρούσας εγκυκλίου, με τον κωδικό που έχουν 

λάβει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2019. 
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Α. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ 

1.1 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 1944/52291/12.05.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 7.639.276 € και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 30.410 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 . τροποποιημένη ανακοίνωση 
προς την Επιτροπή, είναι 251 € ανά εκτάριο. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη 

Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων 

εκταρίων ρυζιού ανά έτος. 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.1.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι (κωδικός 

ομάδας καλλιέργειας 7) σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους 

δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2020, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον 

Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 

β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο (400 κιλά ανά στρέμμα) 

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς: 
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i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του N. 

4015/19−09−2011 «σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμού, τις 

συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της 

εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

ii. Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,  

iii. Ορυζόμυλοι  

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι/-ες δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), 

μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι/-ες. 

iv. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού. 

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 

συνολική επιλέξιμη ποσότητα. 

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική εφαρμογή 

του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2020. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα 

ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση. 

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική ημερομηνία της 1ης παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί 

με απόφαση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

1.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης του ρυζιού υποχρεούνται: 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ρυζιού γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0101: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ») 

ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω 

δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση 

συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού 

συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των 

στοιχείων του. 

4. Να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους/στις εμπόρους δημητριακών, μύλους και 

ενώσεις αγροτών για 3 έτη. 
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1.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν το προϊόν, υποχρεούνται: 

1. Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης έως την 30η Ιουλίου κατ’ έτος και το αργότερο πριν την έναρξη 

των παραδόσεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας κατά περίπτωση: 

 Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ) 

 Έναρξη επιτηδεύματος και/ή 

 Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους) 

Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω 

διαστήματα, από το επόμενο έτος της ένταξής τους.  

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

2. Εφόσον εντάσσονται στο ανωτέρω μητρώο, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ 

τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία 

του/της γεωργού, τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του 

Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίουΤα δελτία ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγια, υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.  

3. Να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά. 

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

1.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o  έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού  

o έχουν παραδώσει έως 28.02.2020 τουλάχιστον 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο  

 να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις ρυζιού ώστε να καθοριστεί η 

μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.1 

 να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του  

ΥΠΑΑΤ 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Με την υπ’ αριθμ. 1194/155613/08.12.2014 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι, σε εκτέλεση του άρθρου 52 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 11.743.009€  και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, ανέρχεται σε 250.000 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 
την Επιτροπή, είναι 47 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

σκληρού σίτου ανά έτος.  

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

 

1.2.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 1) είναι οι 

γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, 

πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ 

αριθ. 225020/31-3-2003 (Β΄492) "Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών 

προς σπορά", όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση 

μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική 

απόφαση υπ’ αριθ. 217265/28-01-2014 (Β΄ 203)» 

2. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον 

Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 
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3. Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο 

σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου 

αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου 

ανά ποικιλία” σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι.  

Το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 31/1/2019 ή έως 15/2/2019 

στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2019. 

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς» ή «τιμολογίου αγοράς-δελτίου 

αποστολής» ή «απόδειξης λιανικής πώλησης», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή 

αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα 

και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) (ποικιλίες 

κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις 

ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο. 

Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 120 κιλά 

ανά εκτάριο (12 κιλά ανά στρέμμα). 

1.2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης του σκληρού σίτου υποχρεούνται: 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

σκληρού σίτου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0102: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 

ΣΙΤΟΥ) ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν 

λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση 

συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού 

συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των 

στοιχείων του. 

4. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου σποράς επί πενταετία. Σε περίπτωση 

καταστροφής τους, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το 

αντίστοιχο έτος ενίσχυσης. 

1.2.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
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α) τα τιμολόγια αγοράς σπόρου, ηλεκτρονικά πριν την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

έτους 2019και έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτής. 

β) τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.2 

στοιχείο 1 της παρούσας, στην αρμόδια περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 15.07.2019.  

Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία 

του σπόρου. 

Όταν δεν συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των 

τιμολογίων, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο. 

Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης των πρωτότυπων τιμολογίων, ο παραγωγός πρέπει να 

προσκομίσει γνήσια αντίγραφα τους, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου 

σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

o έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 120 κιλά ανά εκτάριο 

στα αγροτεμάχια με σκληρό σίτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά 

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις σκληρού σίτου προκειμένου να 

καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.  

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του 

ΥΠΑΑΤ 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.3 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 925/39512/11.04.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 

52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 2.935.752€ € και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, ανέρχεται σε 5.800 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 20.12.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 506 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις α) Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και β) 

Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων βιομηχανικής τομάτας ανά 

έτος.  

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.3.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους 

επιλεξιμότητας: 

1. Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 18) από την 1η Ιουνίου 2019 έως και 

την 30η Νοεμβρίου 2019 κατ’ ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο 

καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς 

τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων βιομηχανικής τομάτας για τις οποίες ο 

δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στο πλαίσιο της 

ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 19 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων 

εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του 

2019. 

3. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 

τους παραγωγούς μέλη τους: 

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016 

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι/-ες δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν: 

 σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι/-ες 

 απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

4. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 

1.3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη βιομηχανική τομάτα 

υποχρεούνται: 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

βιομηχανικής τομάτας γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0103: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής 

ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη 

βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής 

του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά 

με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την 

κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 3 έτη. 

1.3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται: 
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1. Να παραδίδουν την ποσότητα βιομηχανικής τομάτας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι 

προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του/της γεωργού και τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα καθώς 

και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται προς μεταποίηση.  

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών. 

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

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν: 

1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες 

για κάθε παραγωγό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη βιομηχανικής τομάτας στο 

πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη 

απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία το 

ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης βιομηχανικής τομάτας 

που οδηγείται προς μεταποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά. Τα 

εκδοθέντα παραστατικά, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι 

διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

2.  Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών 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. 

5. Να επιβεβαιώνουν τις ποσότητες πρώτης ύλης που έχουν παραλάβει από τις αναγγελίες των ομάδων 

παραγωγών, στη σχετική εφαρμογή. 

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

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί. 

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου: 

Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o  έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  
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o έχουν παραδώσει από 01.06.2019 έως 30.11.2019 τουλάχιστον 50 τόνους βιομηχανικής 

τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης 

 Να υπολογιστούν οι επιλέξιμες εκτάσεις βιομηχανικής τομάτας - οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων, ώστε να 

καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.4 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 

ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Με την υπ’ αριθμ 561/26111/05.03.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση 

σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 5.440.664€ € και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, ανέρχεται σε 18.500 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018  τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 402€ ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικής Πολιτικής, 

Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων των πορτοκαλιών που 

οδηγούνται προς χυμοποίηση ανά έτος.  

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

 

1.4.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους 

επιλεξιμότητας: 

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 κατ’ ελάχιστο 7 

τόνους πορτοκάλια (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 19 και ποικιλίες πορτοκαλιών της ομάδας 

καλλιέργειας 37) ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το 

σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων 

πορτοκαλεώνων για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο 

αγροτεμαχίου στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 
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Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 

συνολική επιλέξιμη ποσότητα. 

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική 

εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2019. 

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 

τους παραγωγούς μέλη τους: 

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016 

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι/-ες δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να 

παραδίδουν: 

 σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι/-ες 

 απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 

1.4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια χυμοποίησης  

υποχρεούνται: 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

πορτοκαλιών χυμοποίησης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0104: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι 

ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές 

αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση 

συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική 

απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 

καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 3 έτη. 
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1.4.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Οι φορείς, στους/στις  οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται: 

1. Να παραδίδουν την ποσότητα πορτοκαλιών χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. 

2. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του/της γεωργού και τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα καθώς 

και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση.  

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών τα οποία 

απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους 

4. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.  

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν: 

1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες 

για κάθε παραγωγό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη πορτοκαλιών προς 

χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς που 

παραδίδουν πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα 

προσωπικά τους στοιχεία, το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης 

ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά. Τα 

εκδοθέντα παραστατικά, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι 

διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

2. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών 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 επιβεβαιώνουν τις ποσότητες πρώτης ύλης που έχουν παραλάβει από τις αναγγελίες των ομάδων 

παραγωγών, στη σχετική εφαρμογή. 

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

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 
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επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o  έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

o έχουν παραδώσει από 01.01.2019 έως 31.12.2019 τουλάχιστον 7 τόνους πορτοκάλια 

ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή υπολογίζεται διαιρώντας το 

σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων πορτοκαλεώνων που 

δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών (με κωδικούς ομάδας 

καλλιέργειας 19 και 37) 

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πορτοκαλεώνων - οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 

εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 26 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.5 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Με την υπ’ αριθ. 1703/43630/21.04.2015 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

 3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 4.774.548€ και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013 ανέρχεται σε 16.500 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 289 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στις Δ/νσεις Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικής 

Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων οσπρίων για 

ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος.  

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.5.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 11), όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 1, σε 

επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον 

Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 

1.5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση, υποχρεούνται: 
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1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης οσπρίων για 

ανθρώπινη κατανάλωση γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του 

κωδικού καθεστώτος 0105: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ») 

ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την δήλωση 

συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση 

συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση του/της γεωργού συνεπάγεται ότι 

ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της 

ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

1.5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση των ειδών που 

αναγράφονται στον πίνακα 1  

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση 

προκειμένου να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1.5.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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Σελίδα 28 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

 

Πίνακας 1, επιλέξιμα είδη οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

 

Επιλέξιμα είδη οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

Είδος  Επιστημονική Ονομασία 

Φακή  Lens culinaris Medik 

Ρεβίθι  Cicer arietinum L. 

Φασόλι κοινό (νάνο ή αναρριχώμενο)  Phaseolus vulgaris 

Φασόλια γίγαντες ή Ελέφαντες  Phaseolus coccineous 

Δόλιχοι ή Φασόλια μαυρομάτικα  Vigna unguiculata L. Walp 

Κουκί βρώσιμο  Vicia faba Major L 

Λαθούρι βρώσιμο  Lathyrus sativus L 

Λαθούρι άφκος  Lathyrus ochrus L 

Λαθούρι κλυμένο  Lathyrus clymenum L 
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Σελίδα 29 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.6 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 

Με την υπ’ αριθ. 1702/43627/21.04.2015 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.6.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 6.684.367€ και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 

ανέρχεται σε 40.000 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 167 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και τη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

κτηνοτροφικών πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών ανά έτος.  

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.6.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κωδικός ομάδας 

καλλιέργειας 8) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν κτηνοτροφικά, πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, 

όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 2, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να 

χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον 

Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 

1.6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή, υποχρεούνται: 
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Σελίδα 30 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

κτηνοτροφικών, πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0106: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-

εςείναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από 

τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής 

της. Η δήλωση του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική 

απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 

καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

1.6.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή των ειδών που αναγράφονται στον 

πίνακα 2  

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών 

ψυχανθών ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.6.1 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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Σελίδα 31 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Πίνακας 2, επιλέξιμα είδη κτηνοτροφικών, πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών 

 

Επιλέξιμα είδη κτηνοτροφικών πρωτεϊνούχων ψυχανθών 

Είδος  Επιστημονική Ονομασία 

Κτηνοτροφικό κουκί  Vicia faba L. 

Κτηνοτροφικό ρεβίθι  Cicer arietinum L 

Κτηνοτροφικό μπιζέλι / (κτηνοτροφικό πίσο)  Pisum sativum L. 

Βίκος  Vicia sativa L. 

Κτηνοτροφικό λαθούρι  Lathyrous cicera L. 

Λούπινο λευκό  Lupinus albus 

Λούπινο κυανό  L. angustifolius 

Λούπινο κίτρινο  L. luteus 

Ρόβι  Vicia ervilia L. 

Σόγια  Glysine max L. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 32 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.7 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ  

Με την υπ’ αριθμ. 1394/57870/26.05.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς, σε εκτέλεση του άρθρου 52, 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.7.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις  δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 2.864.729€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013 ανέρχεται σε 4.392 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 668 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και τη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

σπόρων σποράς. 

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.7.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς (κωδικός ομάδας 

καλλιέργειας 25) είναι: 

Α. Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων 

σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο 

καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση. 

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο 

σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις. 

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους 

σποράς (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 25) των ειδών που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες 3, 4 5 

και 6, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο 

σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. 250744/17−06−2003, 225021/31−03−2003 και 225018/31-

03-2003  κοινές υπουργικές αποφάσεις  και στην αριθμ. 6775/95992/24−07−2014 υπουργική απόφαση, 

όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική 

απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή 

προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην αριθμ. 

217265/28−01−2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β΄ 203). 

Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών. 

Γ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και 

στους/στις Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών. 

Δ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. 

1.7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς, 

υποχρεούνται: 

1. Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με την σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των 

άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί και το 

έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το παραπάνω συμφωνητικό θα κατατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έως 15.07.2019. Η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για τον δικαιούχο της 

περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της 

περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή 

υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργήσει στην οποία εκτός 

των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί 

καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 93 και 94 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις με αριθμό: 320703/30-07-1987 ΚΥΑ «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός 

Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και 

οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (Β΄ 469), 250744/17-06-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός 

Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β΄861), 225021/31-

03-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 

κλωστικών φυτών» (Β΄478) και 6775/95992/24-07-2014 ΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και 

Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β΄ 2130) και 225018/31-03-2003 

κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς 

σπορά» ( Β' 493), όπως ισχύουν, απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή 

σπόρων σποράς. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 
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4. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης 

καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0107: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι 

δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από 

τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής 

της. Η δήλωση συμμετοχής του δικαιούχου συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος αποδέχεται τα οριζόμενα στην 

παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις 

προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.  

5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου 

προβλέπεται, σπόρου σποράς επί διετία.  

1.7.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Οι Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν: 

2. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για οποιουσδήποτε 

διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους. 

3. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την πώληση 

προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται σπόρου σποράς, στους/στις 

καλλιεργητές με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως κάθε φορά ισχύει. Τα δελτία ποσοτικής 

παραλαβής/τιμολόγια, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή καταχώρησης, προκειμένου 

να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

4. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την 

παράδοση/πώληση από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 4, του σπόρου σποράς προς 

πιστοποίηση. Τα δελτία ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγια, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

εφαρμογή καταχώρησης, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την 

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.7.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο σύμβασης καλλιέργειας 

για την καλλιέργεια σπόρων σποράς, το αργότερο έως 15.07.2019. 

Η αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών περιφερειακή υπηρεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να γνωστοποιεί μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα εγκεκριμένα αγροτεμάχια μετά την διενέργεια του καλλιεργητικού 

ελέγχου για κάθε δικαιούχο, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών που θα βεβαιώνονται από τον ΕΛΓΑ ή εξαιτίας άλλων παραγόντων που δεν θα οφείλονται 

σε υπαιτιότητα των δικαιούχων και θα βεβαιώνονται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του 

ΥΠΑΑΤ  θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό πεδίο ανωτέρας βίας. 
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Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ: 

o  όσοι/-ες καλλιεργητές έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό 

πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων, σύμφωνα με 

το ανωτέρω δικαιολογητικό που έχουν επισυνάψει στην ΕΑΕ 2019) με 

σποροπαραγωγική επιχείρηση και διαθέτουν την παραγωγή τους στη συμβαλλόμενη 

σποροπαραγωγική επιχείρηση. 

o όσες σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καλλιεργούν ή παράγουν τον πιστοποιημένο 

σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις. 

o Καλλιεργούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 

3,4, 5 και 6.  

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις σπόρων σποράς  

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ  ώστε να καθοριστεί 

η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.7.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 36 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Πίνακας 3, επιλέξιμα είδη σπόρων σποράς (κτηνοτροφικά ψυχανθή) 

Επιλέξιμα Είδη σπόρων σποράς (Κτηνοτροφικά ψυχανθή ) 

α/α Είδος Επιστημονική Ονομασία 

1 Βισερούλα η πελέκινη Biserrula pelecinus L.  

2 Ρεβίθι Κτηνοτροφικό Cicer arietinum L.  

3 Γαλέγα η ανατολική Galega orientalis Lam.  

4 Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα) Hedysarum coronarium L. 

5 Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι) Lathyrus cicera L. 

6 Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός) Lotus corniculatus L.  

7 Λούπινον το λευκόν Lupinus albus L.  

8 Λούπινον το στενόφυλλο Lupinus angustifolius L.  

9 Λούπινον το κίτρινο Lupinus luteus L.  

10 Μηδική νόθος στικτή Medicago . varia T. Martyn Sand 

11 Μηδική η δενδρώδης Medicago arborea L  

12 Μηδική η ακανθώδης Medicago doliata Carmign.  

13 Μηδική η ιταλική Medicago italica (Mill.) Fiori  

14 Μηδική η παράλιος Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 

15 Μηδική η λυκίσκη Medicago lupulina L.  

16 Μηδική η σφαιρόκαρπος Medicago murex Willd.  

17 Μηδική η πολύμορφη Medicago polymorpha L.  

18 Μηδική η ρικνή Medicago rugosa Desr.  

19 Μηδική η ήμερος Medicago sativa L.  

20 Μηδική η πινακοειδής Medicago scutellata (L.) Mill. 

21 Μηδική βαρελωτή Medicago truncatula Gaertn. 

22 Μελίλωτος Melilotus officinalis  

23 Ονοβρυχίδα Onobrychis viciifolia Scop.  

24 Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος Ornithopus compressus L.  

25 Ορνιθόπους ο βρώσιμος Ornithopus sativus Brot.  

26 Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι) Pisum sativum L. (partim)  

27 Τριφύλλι το αλεξανδρινόν Trifolium alexandrinum L.  

28 Τριφύλλι το χαμαικέρασο Trifolium fragiferum L.  

29 Τριφύλλι το αδενικό Trifolium glanduliferum Boiss. 

30 Τριφύλλι το ροδόχρουν Trifolium hirtum All.  

31 Τριφύλλι το νόθο Trifolium hybridum L.  

32 Τριφύλλι το σαρκόχρουν Trifolium incarnatum L.  

33 Τριφύλλι το μαροκινό Trifolium isthmocarpum Brot. 

34 Τριφύλλι Balansa Trifolium michelianum Savi  

35 Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι) Trifolium pratense L. 

36 Τριφύλλι το έρπον Trifolium repens L.  

37 Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας) Trifolium resupinatum L. 

38 Τριφύλλι Squarrose Trifolium squarrosum L.  

39 Τριφύλλι το υπόγειο Trifolium subterraneum L.  

40 Τριφύλλι το κυστώδες Trifolium vesiculosum Savi  

41 Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο) Trigonella foenum-graecum L. 

42 Βίκος ο ιώδης Vicia benghalensis L.  

43 Ρόβη Vicia ervilia L  

44 Κουκιά Vicia faba L.  

45 Βίκος ο ουγγρικός Vicia pannonica Crantz  

46 Βίκος ο κοινός Vicia sativa L. 

47 Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος) Vicia villosa Roth  
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Πίνακας 4, επιλέξιμα είδη σπόρων σποράς (όσπρια) 

 

 Επιλέξιμα Είδη σπόρων σποράς (Όσπρια) 

 Είδος  Επιστημονική Ονομασία 

1 Φακή Lens culinaris  

2 Ρεβίθι Cicer arietinum L  

3 Κουκί Βρώσιμο Vicia faba L 

4 Λαθούρι Βρώσιμο Lathyrus sativus  

5 Λαθούρι Ωχρος Lathyrus occhrus  

6 Λαθούρι Κλυμένο Lathyrus clymenum  

7 Φασόλια Κοινά Phaseolus vulgaris L  

8 Φασόλια Γίγαντες Phaseolus coccineus L  

9 Φασόλια Μαυρομάτικα Vigna unguiculata  

 

Πίνακας 5, επιλέξιμα είδη σπόρων σποράς (ελαιούχα – κλωστικά φυτά) 

 

Επιλέξιμα Είδη σπόρων σποράς (Ελαιούχα - κλωστικά φυτά) 

Είδος Επιστημονική Ονομασία 

Σόγια Glycine max (L.) Men. 

 

Πίνακας 6, επιλέξιμα είδη σπόρων σποράς (τεύτλα) 

 

Επιλέξιμα Είδη σπόρων σποράς (Τεύτλα) 

Είδος Επιστημονική Ονομασία 

Σακχαρότευτλα Beta vulgaris L. 
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1.8 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 1353/56374/26.05.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1.8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις  δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται σε 929.655€ και προέρχεται από τους 

πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανέρχεται σε 1.900 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 489 € ανά εκτάριο  

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων  το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

σπαραγγιών ανά έτος. 

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.8.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 68), 

είναι οι γεωργοί που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις. 

2. Χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών ή/και τον κατάλογο 

των ειδών των γεωργικών φυτών  

3. Παραδίδουν από την 1
η
 Ιανουαρίου έως και την 30

η
 Ιουνίου 2019, τουλάχιστον 2,5 τόνους νωπού 

προϊόντος ανά επιλέξιμο εκτάριο (250 κιλά ανά επιλέξιμο στρέμμα). 
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4. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 

συνολική επιλέξιμη ποσότητα. 

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική εφαρμογή 

του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2020. 

1.8.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται: 

 να δέχονται τις υποδείξεις και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες 

Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή 

πληροφορία τους ζητηθεί. 

 να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του σπαραγγιού για τουλάχιστον 5 έτη. 

 να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης σε ειδική θέση που έχει 

προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στο έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας - ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

έτους 2019 (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0108: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ»). 

 να παραδίδουν το προϊόν τους νωπό σε κάποιον από τους παρακάτω φορείς: 

i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται κάθε φορά. 

ii. Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και της αριθμ.266355/11−02−2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

iii. Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποιητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού. 

1.8.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να: 

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (MENO), εφόσον ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα, 

2. Υποβάλλουν στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς, 

συνοδευόμενο από: 

 Αντίγραφο Απόφασης Αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ & Οργ. Παραγωγών). 

 Έναρξη Επιτηδεύματος 

 Βεβαίωση εγγεγραμμένου μέλους στο ΜΕΝΟ εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα. 

Το παραπάνω αίτημα συμμετοχής, χωρίς τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, κοινοποιείται ταυτόχρονα με 

ευθύνη του φορέα α) στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης − Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας) και β) στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(ΔΑΟΚ). 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα αιτήματα των φορέων συντάσσει σχετικό μητρώο. 
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Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω 

διαστήματα, από το επόμενο έτος της ένταξής τους. 

3. Χορηγούν σε καθένα γεωργό − καλλιεργητή σπαραγγιού, που παραδίδει σε αυτούς το προϊόν του, 

αποδεικτικό ποσοτικής παράδοσης − παραλαβής, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του/της γεωργού 

– καλλιεργητή και τα αντίστοιχα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε το προϊόν 

4. Εφόσον εντάσσονται στο ανωτέρω μητρώο καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 

απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό − καλλιεργητή. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του/της 

γεωργού, την συνολική παραλάμβανα μένη ποσότητα και τα αναλυτικά στοιχεία του αποδεικτικού 

ποσοτικής παραλαβής − παράδοσης. Τα δελτία ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγια, υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

5. Τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών που απαιτούνται 

για τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους για πέντε (5) έτη. 

6. Διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

1.8.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής καταχώρησης των στοιχείων παραδόσεων των προϊόντων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

αντλεί τα στοιχεία από την εφαρμογή και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των 

όρων επιλεξιμότητας σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί.  Στη συνέχεια 

προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου: 

 να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις 

o έχουν παραδώσει από 01.01.2019 έως 30.06.2019 τουλάχιστον 2,5 τόνους νωπού 

προϊόντος ανά επιλέξιμο εκτάριο 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις σπαραγγιών ώστε να καθοριστεί η 

μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1 

 να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.9 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 1174/27330/09.04.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

 

1.9.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.342.183€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, 

καθορίζεται σε 5.814 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 500 € ανά εκτάριο. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ζαχαροτεύτλων σε ετήσια βάση. 

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.9.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 10) είναι οι 

γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

• Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη 

ζαχαροβιομηχανία μέχρι 15.06.2019. 

• Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς. 

• Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020. 

Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 

Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί 

που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία για 

λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς. 

• Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον 

Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 
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1.9.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, 

υποχρεούνται: 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ)1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Κοινοτικές επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ζαχαροτεύτλων γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0110: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες 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/της 

γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη 

διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την 

κοινοποίηση των στοιχείων του. 

1.9.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Β.Ζ. 

Η Ε.Β.Ζ. η οποία παραλαμβάνει την πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλει: 

1. Να υπογράφει συμβάσεις καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος με τους 

τευτλοπαραγωγούς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 

2. Να καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αναλυτικά στοιχεία των 

τευτλοπαραγωγών που παρέδωσαν το προϊόν (ατομικές καταχωρήσεις ή εισαγωγή αρχείου). 

3. Να τηρεί αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιοδήποτε 

διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους. 

4.  Να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

5. Να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση της καλλιέργειας και να αποστέλλει 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική βεβαίωση εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση των παραδόσεων. 

Η ΕΒΖ εντάσσεται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο του 

ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.9.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο σύμβασης καλλιέργειας 

τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία που έχουν συνάψει, το αργότερο έως 

10.07.2019. 
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Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη 

ζαχαροβιομηχανία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης. 

o έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς. 

o έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31.01.2020.  

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να εξακριβωθεί η τήρηση των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των 

απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση 

 Να υπολογιστούν οι επιλέξιμες εκτάσεις ζαχαροτεύτλων, ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1.9.1.  

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 

ΑΔΑ: Ψ58Ξ46ΨΧΞΧ-ΘΥΨ



Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων – Ειδικής βάμβακος - Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

 

Σελίδα 44 από 101 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

1.10 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 926/39517/06.04.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς 

χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

 

1.10.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις  δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 2.864.729€ και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013 ανέρχεται σε 17.700 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 162 € ανά εκτάριο. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις α) Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και β) Δ/νση 

Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων συμπυρήνου ροδάκινου 

ανά έτος 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.10.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους 

επιλεξιμότητας: 

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου 2019 κατ’ ελάχιστο 3 τόνους 

συμπύρηνο ροδάκινο (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 20.2) ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η 

αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις και των εκτάσεων καλλιέργειας συμπύρηνου ροδάκινου για τις οποίες ο δικαιούχος 

υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 
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συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων εκτιμήσεων 

ζημιών στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019. 

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 

τους παραγωγούς μέλη τους: 

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016 

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι/-ες δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να 

παραδίδουν: 

 σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι/-ες 

 απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 

1.10.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα συμπύρηνα ροδάκινα υποχρεούνται: 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στα συμπυρήνα ροδάκινα προς χυμοποίηση γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης 

καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0111: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες 

είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα 

από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών 

υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα 

οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες 

όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 3 έτη. 

1.10.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Οι φορείς, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται: 
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1. Να παραδίδουν την ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου για χυμοποίηση στις εγκεκριμένες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

2. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του/της γεωργού και τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα καθώς και 

την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση.  

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών. 

4. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να: 

1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες 

για κάθε παραγωγό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη συμπύρηνων ροδάκινων προς 

χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς που παραδίδουν 

πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες, καταχωρούνται τα προσωπικά τους 

στοιχεία, το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης που οδηγείται 

προς χυμοποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά. Τα εκδοθέντα 

παραστατικά, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε 

κάθε έλεγχο. 

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών 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 επιβεβαιώνουν τις ποσότητες πρώτης ύλης που έχουν παραλάβει από τις αναγγελίες των ομάδων 

παραγωγών, στη σχετική εφαρμογή. 

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

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.10.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 
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o  έχουν παραδώσει από 01.06.2019 έως 01.11.2019 τουλάχιστον 3 τόνους συμπύρηνα 

ροδάκινα προς χυμοποίηση  ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή 

υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων με 

ροδακινιές  που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών. 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πορτοκαλεώνων - οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 

εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.10.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.11 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 

Με την ΥΑ με αριθμ 1571/62616/2017 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας των κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

1.11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 4.892.920€ και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013 ανέρχεται σε 14.200 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 345€ ανά εκτάριο. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας, στην Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και 

στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων 

εκταρίων κορινθιακής σταφίδας ανά έτος 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.11.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι γεωργοί που πληρούν τους 

παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

i. Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 28.1) σε επιλέξιμες εκτάσεις στις 

Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και 

Κεφαλληνίας. 

ii. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 1,5 τόνους προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά εκτάριο (150 κιλά ανά 

στρέμμα) σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από 1
η
 Αυγούστου και το αργότερο έως την 

30
η
 Νοεμβρίου 2019. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις 

εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και του συνόλου των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας 

για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης. 
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Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία της 30ης Νοεμβρίου δύναται να 

τροποποιηθεί με απόφαση Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην 

συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων 

εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 

του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 

iii. Οι παραδόσεις στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των 

παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους: 

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο νόμο 

4384/2016 

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους Καν (ΕΕ)1305/13 και 1308/13 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Οι γεωργοί οι οποίοι/-ες δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν : 

 σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι/-ες 

 απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις 

Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από:  

(α) τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς γεωργούς ή  

(β) τους μεμονωμένους γεωργούς, που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο 

εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής 

επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία. 

2. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης 

ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 

 

1.11.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας υποχρεούνται: 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

κορινθιακής σταφίδας συμπληρώνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0118: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της 

βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές 

αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση 

συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική 

απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις 

καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 
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2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της ξηρής κορινθιακής 

σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 

απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 5 έτη. 

1.11.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Οι φορείς, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται: 

1. Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους την ποσότητα αποξηραμένης κορινθιακής σταφίδας 

στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.  

2. Να συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε 

γεωργό μέλος τους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ΑΦΜ του/της γεωργού και τη 

συνολική παραλαμβανόμενη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται σε 

μεταποιητικές μονάδες στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Τα δελτία ποσοτικής 

παραλαβής/τιμολόγια, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε 

έλεγχο. 

3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών. 

4. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

5. Να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας την απόφαση 

αναγνώρισης. 

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να: 

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποξηραμένης σταφίδας που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης και να παραλάβουν ξηρή σταφίδα στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

οφείλουν να τύχουν της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο 

Γενικός Γραμματέας με απόφασή του εγκρίνει κάθε έτος τον κατάλογο των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

ξηρής σταφίδας που θα συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Η απόφαση 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς, 

υποχρεούται μέχρι την 31η Μαΐου του 2019, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που 

εδρεύει το εργοστάσιο, για την αρτιότητα και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της 

πρώτης ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 852/2004).  
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β) Στην περίπτωση που η μεταποίηση δεν πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υποβάλλεται 

επιπλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

αποδεικνύει επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατάστασης με την μεταποιητική επιχείρηση 

καθώς και το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διάρκεια συνεργασίας πρέπει να 

καλύπτει εύλογο διάστημα, ανάλογο των αναμενομένων ποσοτήτων διακίνησης. 

3. Μεταποιητική επιχείρηση που δεν θα προσκομίσει τα αναφερόμενα στο σημείο 2 δεν εγκρίνεται. 

4. Οι ποσότητες αποξηραμένης κορινθιακής σταφίδας που παραδίδονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο του σημείου 2, δεν μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του 

καθεστώτος. 

5. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν: 

1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες 

για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα 

στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους γεωργούς που παραδίδουν αποξηραμένη 

κορινθιακή σταφίδα απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα προσωπικά τους 

στοιχεία, το ΑΦΜ τους, καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης ανά φορτίο η 

οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά. Τα εκδοθέντα παραστατικά, υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

2. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους 

οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους. 

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

4. Να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας κατά περίπτωση: 

 Έναρξη επιτηδεύματος και/ή  

 Βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η  

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο 

Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

 

1.11.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων 

Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους 

επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 

ελέγχους προκειμένου: 

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o έχουν παραδώσει από 01.08.2019 έως 30.11.2019 τουλάχιστον 1,5 τόνους ξηρή 

σταφίδα ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή υπολογίζεται 

διαιρώντας το σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων κορινθιακής 

σταφίδας που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών και έχουν αίτημα 

λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. 
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o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις με καλλιέργεια κορινθιακής 

σταφίδας - οι οποίες περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της 

ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.11.1 

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.12 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 

Με την ΥΑ με αριθμ 1393/54292/2017 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στην καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυφος σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

1.12.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.914.336€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 

ανέρχεται σε 28.799 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 136 € ανά εκτάριο. 

6. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

καρπών με κέλυφος ανά έτος 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

 

1.12.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, είναι οι γεωργοί φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

i. Καλλιεργούν τα είδη αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι) 

(ποικιλίες του κωδικού ομάδας καλλιέργειας 21) και καρυδιά (ποικιλίες του κωδικού ομάδας 

καλλιέργειας 45.2), σε επιλέξιμες εκτάσεις  

ii.  Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον 
Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 
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1.12.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος, γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας 

– ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0119: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι 

της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές 

αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση 

συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική 

απόφαση όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις 

προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

 

1.12.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν καρπούς με κέλυφος των ειδών αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, 

καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι) 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις καρπών με κέλυφος ώστε να 

καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.12.1 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.13 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΜΗΛΩΝ 

Με την ΥΑ με αριθμ 1394/54298/2017 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

1.13.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.914.336€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 

ανέρχεται σε 8.391 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 466€ ανά εκτάριο. 

6. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Δ/νση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων 

καλλιέργειας μήλων ανά έτος 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

 

1.13.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια μήλων, είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

i. Καλλιεργούν μήλα (ποικιλίες του κωδικού ομάδας καλλιέργειας 67) σε επιλέξιμες εκτάσεις  

ii.  Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον 
Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 
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1.13.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στην καλλιέργεια των μήλων, γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0120: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής 

ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη 

βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής 

του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση όσον 

αφορά στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και 

την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

 

1.13.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν μήλα 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις με μήλα ώστε να καθοριστεί η 

μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.13.1 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.14 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 

Με την υπ’ αριθμ. 1867/74282/2017 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου. 

1.14.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 25.256.552€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

4. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 

ανέρχεται σε 94.558 εκτάρια. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 267 € ανά εκτάριο  

6. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, 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 

γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη 

Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων πρωτεϊνούχων σανοδοτικών 

ψυχανθών, ανά έτος 

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.14.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά 

ψυχανθή (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 8), όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 7, σε επιλέξιμες 

εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό 

Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.  

1.14.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή, υποχρεούνται: 
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1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

πρωτεϊνούχων σανοδιτικών ψυχανθών γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0122: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες 

είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις 

σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η 

δήλωση του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση 

σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς 

και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

1.14.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή των ειδών που αναγράφονται στον 

πίνακα 6  

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών 

ψυχανθών οι οποίες περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της 

ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.14.1  

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ   

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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Πίνακας 7, επιλέξιμα είδη πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 

 

Επιλέξιμα είδη πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 

Κοινή ονομασία  Επιστημονική Ονομασία 

Μηδική  Medicago sativa 

Μηδική η λυκίσκη ή λουπουλίνα  Medicago lupulina 

Μηδική ποικιλία στικτή υβρίδιο Medicago x varia 

Μηδική Δενδρώδης  Medicago arborea 

Αγριοτρίφυλλο  Medicago polymorpha 

Τριφύλλι το αλεξανδρινό  Trifolium alexandrinum 

Τριφύλλι το νόθο ή υβρίδιο  Trifolium hybridum 

Τριφύλλι το σαρκόχρουν  Trifolium incarnatum 

Τριφύλλι το λειμώνιο   Trifolium pratense 

Τριφύλλι το έρπον ή λευκό  Trifolium repens 

Τριφύλλι το ύπτιο ή Περσικό  Trifolium resupinatum 

Τριφύλλι Υπόγειο  Trifolium subterraneum 
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Β. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 

1.15 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 1639/65123/15.06.2017 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βοείου κρέατος, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από το έτος 2017 και εφεξής. 

1.15.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση 

στους/στις  δικαιούχους. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 35.558.453€ και προέρχεται από 

τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 146€ ανά επιλέξιμο ζώο. 

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Δ/νση 

Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στη 

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά 

έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. 

1.15.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι/-ες πληρούν τους 

παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

 Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013 

 Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής 

κατεύθυνσης. 

 Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους 

τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας 

από 18 μηνών έως 12 ετών κατά τη διάρκεια του 2019. 

2. Επιλέξιμα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος, είναι τα θηλυκά βοοειδή που 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 Έχουν ηλικία από 18 μηνών έως 12 ετών  

 Έχουν γεννήσει μέσα στο έτος 2019 (από 01.01.2019 έως και τις 31.12.2019). Αυτό 

διαπιστώνεται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών 

 Τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του, το θηλυκό 

βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο. 

3. Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι 

επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των 

άμεσων ενισχύσεων.  

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που 

έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η 

εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη. 

4. Με βάση το άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεμένης 

ενίσχυσης οι γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 

1307/2013.  

1.15.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω 

ενίσχυσης υποχρεούνται: 

1. Nα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0124: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ»), ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται 

σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων 

δήλωση των επιλέξιμων ζώων, από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρ. 21 του Καν. 809/2014. Για 

την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική 

ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται 

ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης 

της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων 

του. 

2. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται 

στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Καν. (ΕΕ) 911/2004 

της Επιτροπής και στην εθνική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες κοινοποιήσεις των 

μετακινήσεων των βοοειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), οδηγούν 

κατά περίπτωση σε αποκλεισμό των εν λόγω βοοειδών από τα επιλέξιμα προς ενίσχυση βοοειδή ή/και σε 

υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014.  

3. Να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 93 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1.15.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  
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α. Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλαδή όσοι/-ες 

έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης και βάσει του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ): 

– έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

– Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής 

κατεύθυνσης.Εκτρέφουν, κατά την υποβολή της ΕΑΕ, στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 

θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών 

έως και 12 ετών. 

– Επιλέξιμα είναι τα θηλυκά βοοειδή που α) δηλώνονται στην ΕΑΕ, β) έχουν ηλικία από 18 

μηνών έως και 12 ετών, γ) έχουν γεννήσει μέσα στο έτος 2019 (από 1/1 έως και τις 

31/12/2019) και δ) τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο σημείο 2 της παραγράφου 1.15.3. Σε περίπτωση απομάκρυνσης από την 

εκμετάλλευση των επιλέξιμων βοοειδών, ελέγχεται εάν η εν λόγω απομάκρυνση να είναι 

νόμιμη. 

β. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επιλέξιμων ζώων προκειμένου ώστε να καθοριστεί η 

μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.15.1. γ. Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.16 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Με την υπ’ αριθ. 1629/64708/2017 Υ.Α, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, 

σύμφωνα με το άρθρο 52, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 

639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής. 

1.16.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση 

στους/στις δικαιούχους. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 55.228.458€ και προέρχεται από 
τους πόρους του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 9€ ανά επιλέξιμο ζώο  

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της 

Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και τη 

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά 

έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.  

1.16.2 ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβείου κρέατος είναι οι γεωργοί που πληρούν τους 

παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

1. Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013 

2. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας 

3. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, 

είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι 

κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους 

εκμετάλλευσης εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι 

ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι 

ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που 

μεταποίησαν.  
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4. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος 2019. 

Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο ΟΠΣΚ της εν λόγω ετήσιας απογραφής. 

5. Δεν ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013  

1.16.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί, κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν 

λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται: 

1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης – ενιαία 

αίτηση ενίσχυσης, σε σχετικό πεδίο της αίτησης στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων 

προβατίνων ή/και αιγών (επιλογή του κωδικού καθεστώτος: 0123: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ»»). 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/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός 

αποδέχεται τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης της 

ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΕ) 809/2014, ο κτηνοτρόφος, δεδομένου ότι ενήργησε καλή 

τη πίστει, δύναται σε έγγραφη ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής στο καθεστώς εν όλω ή εν μέρει, το 

αργότερο έως 2 μήνες μετά τη λήξη της γαλακτικής περιόδου του έτους ενίσχυσης, 

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών που έχουν δηλώσει στο 
σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης 
στο ΟΠΣΚ, 

3. Να τηρούν τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.  

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους 

ζητηθεί. 

1.16.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

1. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καθώς και οι κτηνοτρόφοι της παρ. 6 του άρθρου 4 της με 

αριθμ. 2038/133890/2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄2711), συμπεριλαμβανομένων και των 

ενταγμένων κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ) οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και 

διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, μεριμνούν για την έγκαιρη 

γνωστοποίηση/επικαιροποίηση των ταυτοποιητικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρ. 9, του άρθρου 4 της ΚΥΑ 2038/133890/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2711). 

2. Η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους 

στη συνδεδεμένη ενίσχυση της παρούσης, αν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των κωδικών 

έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Για τις 

μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους που εγκρίνονται εντός του έτους υποβολής 

της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ανά περίοδο (Α 

περίοδος: Ιανουάριος-Αύγουστος, B περίοδος: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) σε σχέση με την ημερομηνία της 

έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών. 

3. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εγκεκριμένες μεταποιητικές 

μονάδες προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι. 
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4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται για το έτος ενίσχυσης 2019, να γνωστοποιεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το 

αργότερο έως 15/03/2019, τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους ενίσχυσης με όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες όπως ζητηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ. 

1.16.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  

1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους 

επιλεξιμότητας του σημείου 1.16.2 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το σημείο 1.15.3 της 

παρούσας, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

2. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας 

γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία θα πρέπει να είναι 100:1. 

3. Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του 

δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση 

ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία 

ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα 

αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος 

αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων. 

1.16.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, γνωστοποιεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15.03.2020, τα στοιχεία 

παραδόσεων γάλακτος του έτους 2019, σε ηλεκτρονική μορφή με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ 

2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και 

πριν την πληρωμή του καθεστώτος προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους βάσει 

του Ολοκληρωμένου Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου: 

α. να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες 

έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης και συγκριμένα: 

 βάσει του ΟΠΣΚ: 

– είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας 

–  έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσης 

–  διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους τον αριθμό προβατίνων ή/και αιγών που έχουν 

δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης έως την ετήσια απογραφή του έτους 2019 

 βάσει του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: 

– παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε 

απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος οι κτηνοτρόφοι που πληρούν την 

έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή  και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν καιδιαθέτουν οι ίδιοι 

τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν, 
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– η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών 

να είναι 100:1  

β. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επιλέξιμων ζώων προκειμένου ώστε να καθοριστεί η 

μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.16.1.  

γ. Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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1.17 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013 

Με την υπ’ αριθ. 1628/64707/2017 Υ.Α. όπως τροποποιημένη ισχύει καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των 

διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 52, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, για τα μέτρα: 

- Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις  κτηνοτρόφους βοοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 

- Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις  κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 

1.17.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιας συνδεδεμένης ενίσχυσης με βάση το επιλέξιμο ζωικό 

κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης, ως εξής: 

 για το Μέτρο 1 (βοοειδή) ανά επιλέξιμη Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ), σε ετήσια βάση. 

 για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών. 

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται για το Μέτρο 1 στα 2.759.607€ και 

για το Μέτρο 2 στα 548.007€ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 230€ ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 34€ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2. 

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 

639/2014 γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 

με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων τις συνολικές 

επιλέξιμες ΜΜΖ βοοειδών για το Μέτρο 1 και τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων για το Μέτρο 2.  

1.17.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι οι γεωργοί, οι οποίοι/-ες 

πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: 

Α. Γενικοί όροι: 

1. διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον 

Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
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2. δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

Β. Ειδικοί όροι ανά μέτρο για το Μέτρο 1: 

1. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της 

ελληνικής επικράτειας  

2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του 

βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν 

λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή 

της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 

3. Επιλέξιμα προς πληρωμή είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο 

σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων 

ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα 

βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες 

ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη. 

4. Το σύνολο των επιλέξιμων προς πληρωμή βοοειδών, εκφράζονται σε ΜΜΖ σύμφωνα με τον πίνακα 7 

Γ. Ειδικοί όροι ανά μέτρο για το Μέτρο 2: 

1. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, εντός της ελληνικής επικράτειας 

και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα. 

2. Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου: 

 που έχουν σημανθεί και καταγραφεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

 που διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης τους έως και 15/12/2019. 

Δ. Αποφυγή διπλής ενίσχυσης:  

Βάσει του άρθρου 52 του Καν. Ε.Ε. 1307/2013 και του άρθρου 54 του Καν. (ΕΚ) 639/2014 της Επιτροπής, 

αποκλείονται από την παρούσα συνδεδεμένη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται με άλλες 

συνδεδεμένες ενισχύσεις δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, εκτός αυτής των μεταξοσκωλήκων. 

1.17.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι 

δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται: 

1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 

(κωδικός καθεστώτος Μέτρου 1: 0116: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013» και Μέτρου 2: 0117 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013»), εφόσον δεν είναι 

δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές 

αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η 

δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην υπουργική 

απόφαση όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις 

προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.  
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Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία 

δηλώνεται: 

 για το Μέτρο 1, η επιθυμία του βοοτρόφου να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με 
το άρθρο 21 του Καν. 809/2014. 

 για το Μέτρο 2 τον αριθμό των επιλέξιμων αιγών και προβάτων τον οποίο προτίθενται να 

διατηρήσουν στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την 

ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 και έως 15/12/2019. Ο αριθμός 

των ενισχυόμενων κατ' έτος αιγοπροβάτων, δεν δύναται να υπερβαίνει το σύνολο των 

αιγοπροβάτων που περιλαμβάνονται στην ετήσια απογραφή που κοινοποιεί ο/η γεωργός. 

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους το πλήθος των επιλέξιμων βοοειδών (μέτρο 1) όπως 

αναφέρονται στο σημείο Β2 της παρ. 1.17.2 και το πλήθος των επιλέξιμων αιγοπροβάτων (μέτρο 2) 

όπως αναφέρονται στο σημείο Γ2 της παρ. 1.17.2 που δηλώνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που κατέχουν ως ενσταβλισμένο, στο ΟΠΣΚ. 

4. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται 

στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι οι 

εκπρόθεσμες κοινοποιήσεις των μετακινήσεων των βοοειδών στο ΟΠΣΚ, οδηγούν κατά περίπτωση σε 

αποκλεισμό των εν λόγω βοοειδών από τα επιλέξιμα προς ενίσχυση βοοειδή ή/και σε υπολογισμό 

διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014.  

5. Για το Μέτρο 2 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της 

αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την 

καταχώρηση στο ΟΠΣΚ της εν λόγω ετήσιας απογραφής. 

1.17.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους και βάσει του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) προκειμένου:  

α. Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

– έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

– είχαν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης  

– δεν είναι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης και δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για 

ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019  

– δηλώνουν το ζωικό κεφαλαίο που κατέχουν ως ενσταβλισμένο στο ΟΠΣΚ. 

– είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής επικράτειας, για το Μέτρο 

1 ή το Μέτρο 2 αντίστοιχα. 
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– Για το Μέτρο 2 διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα και έχουν 

ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής 

β. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επιλέξιμων αιγοπροβάτων και ο συνολικός αριθμός 

επιλέξιμων ΜΜΖ βοοειδών προκειμένου να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.17.1.  

– Για το Μέτρο 1: Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και 

βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική 

ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του 2019, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

κατοχή τους κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.  

Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών της εκμετάλλευσης του 

δικαιούχου προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξιμες προς πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών και τα 

ευρεθέντα επιλέξιμα βοοειδή κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζονται 

στο άρθρο 6 της σχετικής απόφασης. 

– Για το Μέτρο 2: Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, που 

έχουν σημανθεί και καταγραφεί και που διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που 

ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους έως και 15.12.2019. 

Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης του 

δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία 

αίτηση ενίσχυσης και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και 

επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της σχετικής απόφασης.  

 γ.  Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 

Πίνακας 8, αντιστοιχία μετατροπής επιλέξιμων βοοειδών σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων 

(ΜΜΖ) 

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο 

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,2 

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,6 

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1 
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1.18 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ  

Με την υπ’ αριθμ. 994/66201/15.06.2015 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

1.18.1 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο κουτί μεταξόσπορου, 

σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες 

παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω 

ενίσχυση.  

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται σε 763.928€ και προέρχεται από τους 

πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς καθορίζεται σε 5.000 κουτιά. 

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς 

την Επιτροπή, είναι 242 € ανά κουτί. 

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

γνωστοποιεί στην Δ/νση Υποδομών & Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων και στη Δ/νση Αγροτικής 

Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου. 

7.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 

1.18.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στους/στις σηροτρόφους-γεωργούς για τα κουτιά μεταξόσπορου που 

χρησιμοποίησαν για εκτροφή, εφόσον αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο. Η προμήθεια του μεταξόσπορου γίνεται με 

ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με τους 

μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς – διακινητές μεταξόσπορου.  

 Κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και 

αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών. 

 Η σηροτροφική περίοδος ορίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

1.18.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ 

Οι εκτροφείς προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην σηροτροφία, υποχρεούνται: 
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1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Η αίτηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας 

γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή 

του κωδικού καθεστώτος 0109: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ»), στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των κουτιών που προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει , ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες 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 παραγωγού συνεπάγεται ότι αυτός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα 

απόφαση όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις 

προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και 

Ενωσιακές αρχές, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί. 

3. Οι εκτροφείς, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που πιστοποιεί τον 

αριθμό των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου και της ποσότητας των χλωρών κουκουλιών που 

παρήχθησαν.  

β) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν: 

 τα στοιχεία του αιτούντος  

 τον αριθμό των κυτίων μεταξόσπορου που χρησιμοποιήθηκε και την ή τις ημερομηνίες 

παραλαβής τους 

 την ποσότητα των κουκουλιών που έχουν παραχθεί από τους σπόρους αυτούς 

 τον τόπο αποθήκευσης των παραχθέντων κουκουλιών αν τα κουκούλια δεν έχουν πωληθεί  

 το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου αγοραστή αν τα κουκούλια έχουν πωληθεί  

 το είδος και ποσότητα του παραχθέντος προϊόντος, σε περίπτωση που τα κουκούλια έχουν 

ιδιοχρησημοποιηθεί από τον παραγωγό. 

1.18.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την 

πληρωμή του καθεστώτος προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:  

 Να καθοριστούν οι δικαιούχοι εκτροφείς που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο μεταξόσπορο με τουλάχιστον 20.000 αυγά 

μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη ανά κουτί, με ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά 

χλωρά κουκούλια 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης  

 Να υπολογιστούν τα προσδιορισθέντα κουτιά προκειμένου να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1.18.1.  

 Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. 

 Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ. 
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Σημειώνεται ότι οι εκτροφείς που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 
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2 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

1. Στους/στις  γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση 

σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013. 

2. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε 

δικαιούχο. 

3. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε 

σχετική υπουργική απόφαση.  

2.1.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χορηγείται ενίσχυση στους/στις  γεωργούς που παράγουν βαμβάκι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 12), το 

οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις  ΥΑ 

1178/27361/10-3-2015, 1945/52292/12-5-2015, 4755/108273/30-9-2016, 1133/34446/24-3-2017 & 

2537/84963/7-8-2017 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα: 

2.1.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης 

βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές 

συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. 

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος. 

2. Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού που 

είναι καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των 

Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για 

ποικιλίες εκτός των αναφερόμενων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες. Ειδικά για το 

σπόρο υβριδίων βάμβακος οι καταχωρημένες ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο των 

Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων είναι οι κάτωθι :  

ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΒΡΙΔΙΟΥ (Η) 

Etna Ισπανία Η 

Europa Ισπανία Η 

Intercott 195 Ισπανία Η 

Intercott 211  Ισπανία Η 

Intercott 670  Ισπανία Η 

Intercott 701  Ισπανία Η 

Sevilla  Ισπανία Η 

 

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση 

πιστοποιημένου σπόρου, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή 

“τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα 
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πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της 1133/34446/24-3-2017 ΥΑ και καρτέλας 

σπόρου.  

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου 

αποστολής” ή “απόδειξης λιανικής πώλησης”, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή 

αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα 

και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) 

(σπορομερίδες, ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου 

σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η 

μικρότερη από τις δύο. 

4. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για την καλλιεργητική 

περίοδο 2019, καθορίζεται σε 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 

13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα. 

5. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31
η
 Μαΐου 2019, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας 

βίας που απαιτείται επανασπορά. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των 

άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά. 

6. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας υγιούς, 

ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη. 

2.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση, υποχρεούνται:  

1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και: 

 υποβολή αιτήματος λήψης της ειδικής ενίσχυσης σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης 

καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0501: «ΕΙΔΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ)  

 το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου 

 το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της οποίας ο/η 

γεωργός είναι μέλος. 

2., Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για 

την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως: 

 η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά, 

 η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές  πρακτικές 

λίπανσης,  

 ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους,  
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 η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων  και  

  κατά την άρδευση η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με χορήγηση των ενδεικνυόμενων 

ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης 

περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται. 

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας και 

να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 Υπουργική Απόφαση. 

4. Να παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις  το βαμβάκι που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

2020, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται 

και οι λοιπές υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου. 

5. Οι παραγωγοί βάμβακος δύναται να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων –Ομάδων Παραγωγών οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή τους 

για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους, τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης,  

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία 

αποθήκης διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής τα Δελτία Αποστολής – Διακίνησης (σε ηλεκτρονική μορφή – ψηφιοποίηση), τα 

ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα  και τις ποσότητες που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός-μέλος τους, προκειμένου 

να είναι δυνατή η χορήγηση της ενίσχυσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 

Υπουργική Απόφαση. 

2.1.4 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής 

ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση 

υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.  

2.  Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η 

ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα. Η ειδική ενίσχυσης χορηγείται στους/στις  παραγωγούς που, υπό 

κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού 

τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής 

ζώνης στην οποία ανήκουν. 

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο 

όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας 

μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ, όπως αποτυπώνεται 

στον πίνακα 8. Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές 

επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την 

ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η 

ειδική ενίσχυση. 
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4. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι 

μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού 

που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη  στο διασταυρωτικό έλεγχο που 

διεξάγεται  (σύμφωνα με το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης 

παραγωγής και δεν χορηγείται στους/στις  παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην 

έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική  επιχείρηση. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 

στο όριο του 32%. 

2.1.5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ) 

1. Ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που 

συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί 

δραστηριότητες όπως: 

 Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές 

ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του 

περιβάλλοντος και των καταναλωτών.  

 Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα  με τους κοινοτικούς κανόνες  

 Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων 

πιστοποίησης της ποιότητας. 

 Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε 

συνεργασία για το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης. 

2. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται από  την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1
η
 Μαρτίου κάθε έτους. 

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι ΔΟΒ:  

α. Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, (σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 στοιχείο 1 της παρούσας), 

τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια. 

β. Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα 

ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους  σύμφωνα με 

την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.  

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

5. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται 

στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία: 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη ΔΟΒ για τη 

διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους 

εντός 60 ημερών. 

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια 

Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στη ΔΟΒ, την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους 

σχετικούς λόγους. 
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Η ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.  

3. Στους/στις  παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 2.1.4 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο. 

4. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος 

της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο προηγούμενο στοιχείο (3). 

5. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη ΔΟΒ είναι προαιρετική. Ωστόσο ένας 

βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας ΔΟΒ και υποχρεούται να 

παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση. 

2.1.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και  της καταβολής της 

ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:  

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημερομηνία 

έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

1.α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την 

ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις 

ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

1.β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά την τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού από τους παραγωγούς 

για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές. 

2. Να  αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού του 

συστήματος (e-cotton) τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,  

– κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό 

– κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού 

β. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα: 

– δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα. 

– στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού 

– στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες. 

– δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και 

εμπορίας, όπως και βαμβακόσπορου. 

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού  από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν 

εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο. 

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 

1102586/677/0015/21.10.2007 «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής 

κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια – σπορελαιουργεία» καθώς και τα 

προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ. 
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5. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος : 

α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την 

ονοματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

β) Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος θα πρέπει να φέρει σε αμφότερες πλευρές του ετικέτα με τις 

παρακάτω προδιαγραφές :  

Κωδικοποίηση Barcode : Code 128 

Μήκος : 22 χαρακτήρες 

Χαρακτήρες 1,2,3 : Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (ΧΧΧ) 

Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9 : Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ) 

Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15 : Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ) 

Χαρακτήρες 16,17,18,19 : Ώρα της μορφής ωωλλ (ΧΧΧΧ) 

6. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των 

προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.  

2.1.7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το πρωτότυπο «τιμολόγιο αγοράς» ή «τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» ή “απόδειξη λιανικής 

πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ΕΑΕ 2019 ενώ οι πρωτότυπες καρτέλες σπόρου υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 

10.07.2019, στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνάπτονται στη σχετική ενιαία 

αίτηση. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία 

και η κατηγορία του σπόρου που χρησιμοποίησε ο/η γεωργός. 

Μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού συστήματος στις 31.01.2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα 

στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαμβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και 

διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά 

σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου: 

 να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες: 

o έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 16 κιλά ανά εκτάριο 

στα αγροτεμάχια με βαμβάκι ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας 

υβριδίων βαμβακιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά 

o  έχουν συγκομίσει την ελάχιστη ποσότητα προϊόντος σύσπορου βαμβακιού ανά εκτάριο 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της  4755/108273/30-9-2016 ΥΑ έως 31.01.2019 – η 

ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι 

οποίοι/-ες επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς. 

o έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ειδικής ενίσχυσης  

 να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις καλλιεργειών βάμβακος 
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 η τιμή της ειδικής ενίσχυσης να μειωθεί κατ’ αναλογία της υπέρβασης, σε περίπτωση που οι 

προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις υπερβαίνουν την βασική έκταση των 250.000 εκταρίων 

 να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης 

 να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του 

ΥΠΑΑΤ . 

 

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν 

λαμβάνουν την ειδική ενίσχυση βαμβακιού. 
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Πίνακας 8, ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
2011 - 2015 

Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
2011-2015 -20% 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 283 227 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 237 189 

ΑΡΤΗΣ 218 174 

ΑΤΤΙΚΗΣ 198 158 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 289 231 

ΔΡΑΜΑΣ 267 213 

ΕΒΡΟΥ 188 150 

ΕΥΒΟΙΑΣ 234 187 

ΗΛΕΙΑΣ 266 213 

ΗΜΑΘΙΑΣ 301 240 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 283 227 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 274 219 

ΚΑΒΑΛΑΣ 230 184 

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 264 211 

ΚΙΛΚΙΣ 225 180 

ΚΟΖΑΝΗΣ 225 180 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 255 204 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 252 202 

ΛΑΡΙΣΗΣ 331 265 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 241 193 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 317 253 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 215 172 

ΞΑΝΘΗΣ 225 180 

ΠΕΛΛΗΣ 276 221 

ΠΙΕΡΙΑΣ 244 195 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 257 205 

ΡΟΔΟΠΗΣ 211 169 

ΣΕΡΡΩΝ 260 208 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 262 209 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 301 241 

ΦΩΚΙΔΟΣ 262 209 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 196 157 
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3 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  

1. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου των μέτρων για 

τη συνέχιση και ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα εξής 

τοπικά γεωργικά προϊόντα: 

1. Δαμάσκηνα Σκοπέλου. 

2. Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι  

3. Αμπελοοινικός τομέας 

4. Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων  

5. Γεώμηλα 

6. Τοματάκι Σαντορίνης. 

7. Αγκινάρα Τήνου. 

8. Εσπεριδοειδή 

9. Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου. 

10. Κριθάρι Λήμνου 

11. Παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την 

παραγωγή γιαούρτης  

Τα ειδικά μέτρα θεσπίζονται στη βάση προγράμματος στήριξης που καταρτίστηκε από το ΥΠΑΑΤ (στο 

πλαίσιο των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και αριθ. 178/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου) και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

2. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ορίζεται αρμόδια αρχή για: 

α) την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, 

β) την υποβολή των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), 

γ) τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης (ΕΑΕ), 

δ) τη διενέργεια των χωρικών διασταυρωτικών ελέγχων με το Αμπελουργικό Μητρώο,  

ε) τη διενέργεια των δευτεροβάθμιων ελέγχων, 

στ) την καταβολή των ενωσιακών ενισχύσεων και της εθνικής συμμετοχής, 

ζ) την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και 

η) την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου και στη Διεύθυνση Συστημάτων 

Καλλιέργειας, όλων των προβλεπόμενων στοιχείων. 

3. Με την ΥΑ με αριθμ. 6266/146471/2017 (ΦΕΚ 21/Β/2017) καθορίστηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά 

μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013, σχετικά με την εφαρμογή του 
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Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της 

τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής, ως εξής: 

3.1 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου στη νήσο Σκόπελο 

3.1.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν την ποικιλία «Δαμάσκηνα Σκοπέλου» στη νήσο Σκόπελο (Δήμος Σκοπέλου), 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας 

το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου 

Πελάγους (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0308: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»), 

3.1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο 

ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη 

έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και 

ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια. 

3.2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΟ ΛΑΘΟΥΡΙ (ΦΑΒΑ) 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού και βρώσιμου λαθουριού στα μικρά νησιά 

Αιγαίου Πελάγους και φάβας στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας, 

3.2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν φάβα του είδους Lathyrus sp. στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας,  

 καλλιεργούν φασόλια και βρώσιμο λαθούρι σε όλα τα μικρά νησιά του Αιγαίου 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας 

το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου 

Πελάγους (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0320: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο 

ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τα προϊόντα της παρ. 1 ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες 

(165.000) ευρώ. 
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3.3 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για τον αμπελοοινικό τομέα στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους 

3.3.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 είναι μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα των μικρών νησιών του Αιγαίου 

Πελάγους, αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί, και διαθέτουν  εκτάσεις αμπελώνων Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι οποίες 

πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

– Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο με βάση τη Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στο 

πλαίσιο του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου. 

– Έχει υποβληθεί για αυτές Δήλωση Συγκομιδής στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ, με 

συμπληρωμένο το πεδίο για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ετήσια Δήλωση Παραγωγής, όπου 

απαιτείται. 

– Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής περιοχής παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 

– Είναι φυτεμένες με τις ποικιλίες αμπέλου που είναι εγκεκριμένες για την παραγωγή καθενός από 

τους οίνους Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. που παράγονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

– Εφαρμόζονται σε αυτές οι συνήθεις καλλιεργητικές τεχνικές για την περιοχή και έχει ληφθεί 

σταφυλική παραγωγή που προορίζεται για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 

– Η στρεμματική απόδοση για κάθε οίνο Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει 

καθοριστεί με την απόφαση αναγνώρισής του. 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0302: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΜΠΕΛΩΝ»), 

 Τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία. 

3.3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό 

διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια 

(2.000.000) ευρώ. 

3.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1. Το Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019, 

συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των Δηλώσεων Συγκομιδής των αιτούντων, για τη διενέργεια 

από αυτές των διοικητικών ελέγχων. 
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2. Οι Δ.Α.Ο.Κ. διασταυρώνουν σε ποσοστό 100% τα στοιχεία της ανωτέρω συγκεντρωτικής κατάστασης με 

την ηλεκτρονική βάση του Μητρώου Οργανώσεων Παραγωγών Αμπελοοινικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο αιτών ανήκει σε Οργάνωση Παραγωγών. 

3. Οι Δ.Α.Ο.Κ. διασταυρώνουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτήσεων, τα αντίγραφα των ζυγολογίων 

-τιμολογίων παράδοσης ή πώλησης των σταφυλιών προς οινοποιεία με τις Δηλώσεις Συγκομιδής. 

4. Κατά τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων από τις Δ.Α.Ο.Κ. συμπληρώνεται το φύλλο Διοικητικού 

Ελέγχου της Αίτησης (Υπόδειγμα Ι) και το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2019, συμπληρώνουν την 

ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ με όλα τα 

απαιτούμενα για τους δικαιούχους στοιχεία. 

5. Το Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ διαβιβάζει ηλεκτρονικό αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των 

δικαιούχων και των επιλέξιμων αγροτεμαχίων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη διενέργεια των απαιτούμενων 

επιτόπιων ελέγχων και την πληρωμή των παραγωγών. 

6. Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και 

Στατιστικών Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, αποστέλλει μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 στοιχεία στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

για τη διενέργεια των χωρικών διασταυρωτικών ελέγχων με το Αμπελουργικό Μητρώο. 

3.4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων στα μικρά νησιά Αιγαίου 

Πελάγους 

3.4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί: 

 των οποίων τα ελαιοκτήματα πληρούν τους παρακάτω όρους: 

α) Έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 80 δένδρα ανά εκτάριο. 

β) Διατηρούνται σε καλή καλλιεργητική κατάσταση και εφαρμόζονται οι κανόνες πολλαπλής 

συμμόρφωσης 

 οι οποίοι/-ες υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, 

συμπληρώνοντας το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών 

νησιών Αιγαίου Πελάγους (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0301: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ»), 

3.4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

α) Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε εκατόν σαράντα 

πέντε (145) ευρώ ανά εκτάριο. 

β) Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται 

σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (9.678.000) ευρώ και το συνολικό ποσό της 

συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ. 
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3.5 ΓΕΩΜΗΛΑ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια γεώμηλων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους 

3.5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν γεώμηλα στα μικρά νησιά του Αιγαίου και 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0321: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ») 

3.5.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της 

ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ ετησίως. Η 

επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια. 

3.6 ΤΟΜΑΤΑKI ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργειας του τοματακιού στη νήσο Σαντορίνη. 

3.6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν τοματάκι στη νήσο Σαντορίνη και 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0306: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ») 

3.6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της 

ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη 

καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια. 

3.7 ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΤΗΝΟΥ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια Αγκινάρας Τήνου στο νησί της Τήνου. 
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3.7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν αγκινάρα στη νήσο Τήνο και 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0309: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ») 

3.7.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της 

ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη 

έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια. 

3.8 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος και Σάμος και στις ΠΕ 

Καλύμνου, Καρπάθου και Ρόδου. 

3.8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν εσπεριδοειδή στα νησιά Χίος (περιοχή Κάμπου και λοιπές περιοχές του νησιού) και 

Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου),  

 διατηρούν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση με τη 

χρήση τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον. 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0322: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ») 

3.8.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της 

ενωσιακής ενίσχυσης για τη στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών ανέρχεται σε 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη 

έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια. 
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3.9 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου 

στο νησί της Χίου. 

3.9.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν μαστιχόδενδρα στο νησί της Χίου,  

 είναι εγγεγραμμένοι σε έναν εκ των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 

Χίου (Ε.Μ.Χ.) και 

 παραδίδουν κάθε χρόνο «καθαρή μαστίχα» για τα μαστιχόδενδρα τα οποία πληρούν τους κατωτέρω 

όρους: 

α) Καλλιεργούνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Αγ. Γεώργιος, Αρμόλια, Βαβύλοι, Βέσσα, Βουνό, 

Ελάτα, Έξω Διδύμα, Θολοποτάμι, Θυμιανά, Καλαμωτή, Καλλιμασιά, Καταρράκτης, Κοινή, Λιθί, 

Μέσα Διδύμα, Μεστά, Μυρμήγκι, Νένητα, Νεοχώρι, Ολύμποι, Παγίδα, Πατρικά, Πυργί και 

Φλάτσια, της νήσου Χίου. 

β) Βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση. 

γ) Έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά οι συνήθεις καλλιεργητικές φροντίδες και έχει ολοκληρωθεί 

η συγκομιδή. 

δ) Η παραγωγή τους παραδίδεται κάθε χρόνο στην Ε.Μ.Χ. με τη μορφή «καθαρής μαστίχας» 

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

διατάξεις. 

Καθαρή μαστίχα νοείται η ποσότητα της μαστίχας που παραδίδεται χωρίς ξένες ύλες ανεξαρτήτως 

ποιοτικής κατηγορίας. 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0303: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ») 

3.9.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (11,5 €) ανά κιλό «καθαρής 

μαστίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό 

ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ευρώ. 

3.9.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1. Τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) υποβάλλουν στην Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, 

μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019, συγκεντρωτική κατάσταση μαστιχοπαραγωγών, (Υπόδειγμα ΙIα της 

Υπουργικής Απόφασης)  

2. Η Ε.Μ.Χ. μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής και το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου του 2020, υποβάλλει 

στη Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου: 
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α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων μαστιχοπαραγωγών που παρέδωσαν καθαρή μαστίχα στην Ε.Μ.Χ. 

(Υπόδειγμα ΙIβ της Υπουργικής Απόφασης)  και ηλεκτρονικά σε μορφή excel,  

β) Αντίγραφο ζυγολογίου - τιμολογίου παράδοσης της «καθαρής μαστίχας» στην Ε.Μ.Χ. Η μέγιστη 

ποσότητα παραγόμενης «καθαρής μαστίχας» ανά μαστιχόδενδρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250 

γραμμάρια ανά μαστιχόδενδρο. 

3. Η Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου διενεργεί διοικητικούς ελέγχους, σε ποσοστό 100%, 

4. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, η Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, 

συμπληρώνει την ειδική ηλεκτρονική βάση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους 

δικαιούχους, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2020, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των 

παραγωγών. 

 

3.10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ  

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργειας κριθαριού στη Λήμνο. 

3.10.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι/-ες:  

 καλλιεργούν κριθάρι στη νήσο Λήμνο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και 

 υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, συμπληρώνοντας το 

ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

(επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0304: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ») 

 

3.10.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της 

ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Η ελάχιστη 

επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 

3.11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ 

Χορηγείται ενίσχυση ανά τόνο παραγόμενου και παραδιδόμενου γάλακτος σε τοπικές μεταποιητικές 

μονάδες των μικρών νησιών Αιγαίου, για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την παραγωγή 

γιαούρτης. 

Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω ειδικού μέτρου στήριξης και ο 

καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής τους, θεσπίζονται με τις υπ΄ αριθ. 328609/30.09.2009 ΚΥΑ και 

242466/11.02.2010 Υ.Α όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις των. 
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3.11.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δικαιούχοι για χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι:  

 οι παραγωγοί αγελαδινού ή/και πρόβειου ή/και αίγειου γάλακτος, οι οποίοι/-ες διατηρούν το ζωικό 

τους κεφάλαιο στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και παραδίδουν γάλα στις τοπικές 

μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης για παραδόσεις 

γάλακτος από 1.1.2019 έως 31.12.2019. 

 οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης - στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, 

δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς σε ειδική θέση στο έντυπο της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης έτους 2019 (επιλογή των κωδικών καθεστώτος 0310: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ», 0311 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ» και 0312 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ») 

3.11.2 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1. Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος του γάλακτος καθορίζεται ετησίως: 

 μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό γάλα, 

 μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αίγειο γάλα και  

 μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα  

και αφορά σε εκείνες τις ποσότητες γάλακτος που αποδεδειγμένα μεταποιούνται για την παραγωγή 

παραδοσιακών τυριών από τις τοπικές μεταποιητικές μονάδες γάλακτος των μικρών νησιών του Αιγαίου 

Πελάγους, βάσει των σχετικών παραστατικών παραδόσεων ή εσωτερικής διακίνησης γάλακτος. 

2. Οι επιλέξιμες ποσότητες γάλακτος δεν πρέπει να ξεπερνούν τις μέγιστες ποσότητες που αντιστοιχούν 

στις διατηρούμενες στην εκμετάλλευση κατά το έτος ενίσχυσης αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 

προβατίνες και αίγες με βάση τις παρακάτω αναλογίες: 

• Μέχρι 7000 κιλά γάλακτος / αγελάδα για το αγελαδινό γάλα. 

• Μέχρι 150 κιλά γάλακτος / προβατίνα για το πρόβειο γάλα. 

• Μέχρι 180 κιλά γάλακτος / γίδα για το γίδινο γάλα 

Η παραπάνω αναλογία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης ποσότητας γάλακτος που 

μπορεί να ενισχυθεί βάσει του διατηρούμενου αριθμού ζώων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Στην 

περίπτωση όμως που βάσει βεβαίωσης επίσημης αρχής (Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων) η απόδοση 

των ζώων είναι υψηλότερη, λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη απόδοση.  

3. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης ανά τόνο και είδος γάλακτος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των επιλέξιμων ποσοτήτων και εισήγηση της 

Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικά διαθέσιμου ποσού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο 

οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. 
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4 ΕΛΕΓΧΟΙ 

1. Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέργεια των διοικητικών και επιτοπίων και ελέγχων 

ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ).  

Κατά παρέκκλιση: 

i. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6266/146471/2017 ΥΑ:  

α) Για το προϊόν της μαστίχας Χίου, διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται και από τη Δ.Α.Ο.Κ. της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου, η οποία μετά την ολοκλήρωσή των εν λόγω ελέγχων συμπληρώνει 

την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων 

παραγωγών. 

β) Για τον αμπελοοινικό τομέα, διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται και από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., 

όπου μετά την ολοκλήρωσή τους οι εν λόγω Δ.Α.Ο.Κ., συμπληρώνουν την ειδική ηλεκτρονική 

εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ. 

ii. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 994/66201/15.06.2015 ΥΑ οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων 

2. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική επαλήθευση των ακόλουθων:  

 της ορθότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης  

 της συμμόρφωσης με όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που 

συνδέονται με το σχετικό καθεστώς ενίσχυσης ή/και μέτρο στήριξης, καθώς και με τους όρους υπό 

τους οποίους χορηγείται ενίσχυση ή/και στήριξη ή εξαίρεση από τις υποχρεώσεις· 

 των απαιτήσεων και των προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. 

4.1.1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ 

1. Διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης: 

 επί των καταχωρηθέντων στοιχείων στην εφαρμογή καταχώρησης ποσοτήτων για τις 

συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί ή  

 επί των υποβληθέντων παραστατικών,  

σε ποσοστό 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στους/στις  τομείς των 

πορτοκαλιών και ροδάκινων χυμοποίησης, της βιομηχανικής τομάτας, του ρυζιού και της κορινθιακής 

σταφίδας. 

2. Για καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος το δείγμα 

ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε ετήσια βάση καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 

5 % του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση. 

3. Έλεγχοι διενεργούνται στους/στις  φορείς, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις εκκοκκιστικές 

επιχειρήσεις και τις Δ.Ο.Β. 
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4.1.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΩΝ  

1. Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε 

ποσοστό 100% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων ή σηροτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα 

καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων για ζώα και αφορούν στην εξακρίβωση της αλήθειας των 

δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων του κτηνοτρόφου καθώς και στην επιλεξιμότητα των ζώων. 

Διενεργείται κατά περίπτωση διασταύρωση: 

 με τα στοιχεία του ΟΠΣΚ 

 με τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ  

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει και στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την 

επιλεξιμότητα των ζώων. 

2. Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται ετησίως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο επαλήθευσης των όρων 

επιλεξιμότητας και των υποχρεώσεών τους: 

 στο 5% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα καθεστώτα 

συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν στον τομέα του βόειου κρέατος και του μέτρου 1 της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας 

 στο 10% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα καθεστώτα 

συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος και του μέτρου 

2 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας  

3. Επιτόπιοι έλεγχοι στον τομέα της σηροτροφίας διενεργούνται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομάς και Κτηνιατρικής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των υποβαλλόμενων αιτήσεων και αφορά την 

ποσότητα και την ποιότητα των κουκουλιών που παρήχθησαν. 

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για τους ελέγχους επιλεξιμότητας και την πολλαπλή 

συμμόρφωση. 
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5 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε:.  

α) Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στον γεωργό  

β) Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, μηχανογραφικοί και 

διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής της πρώτης 

πληρωμής.  

Σε κάθε περίπτωση, οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατ’ έτος εκδιδόμενες οδηγίες και 

εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας, ενστάσεις υποβάλλονται στην 

αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ολοκλήρωση του ελέγχου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου. 
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6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από τα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων και 

από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους. 

2. Εφόσον ο/η γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Γεωργός που δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης και 

ειδικών μέτρων στήριξης που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, δεν λαμβάνει τις ενισχύσεις 

4. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει 

πληροφορίες και στοιχεία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και 

στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής. 

6.1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  

1. Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα που δηλώνεται στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής 

ενίσχυσης, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων 

στήριξης βάσει της έκτασης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, τότε: 

i. Εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της 

προσδιορισθείσας έκτασης,  η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση 

μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς 

ii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική 

ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. 

iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της 

έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε 

πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας 

έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης  

Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία i. ii και iii δεν μπορεί να αποτελέσει εξολοκλήρου 

αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του 

ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, το υπόλοιπο διαγράφεται. 

2. Ειδικά για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, εάν διαπιστωθεί ότι ο/η δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, ο/η εν λόγω δικαιούχος στερείται του δικαιώματος αύξησης της 

ενίσχυσης που προβλέπεται για τα μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης. Επιπροσθέτως, η 

ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που θα είχε 

κανονικά χορηγηθεί στον/στην συγκεκριμένο δικαιούχο μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής 

οργάνωσης. 
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6.1.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΖΩΩΝ 

1. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων ζώων  ή μη 

συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν 

και οφείλονται στον γεωργό αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ζώων, εφαρμόζονται οι εξής 

μειώσεις: 

i. Εάν διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος, το 

συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον 

οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν αφορούν περισσότερα από τρία ζώα. 

ii. Εάν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν περισσότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό 

της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος μειώνεται κατά: 

 το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 

10%· 

 το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό 

κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 20 %. 

iii. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 20%, δεν 

χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούνταν ο δικαιούχος  

iv. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 50 %, δεν 

χορηγείται η ενίσχυση ή στήριξη την οποία θα δικαιούνταν ο δικαιούχος. Επιπροσθέτως, ο 

δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη 

διαφορά μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού ζώων που προσδιορίζονται. 

Εάν το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη 

διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της 

διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται. 

2. Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω, ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων για τα 

οποία διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαιρείται διά του αριθμού ζώων που 

προσδιορίζεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΠΡΟΣ: 

1. Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έτους 2019  

2. ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Περιφερειακές Δ/νσεις 

β) Περιφερειακές Μονάδες 

γ) Νομαρχιακά Γραφεία 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 

-Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 

- Διεύθυνση Πληροφορικής 

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  

0101 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 

0102 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

0103 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

0104 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 

0105 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ 

0106 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ 

0107 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 

0108 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 

0109 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ 

0110 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 

0111 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 

0124 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

0116 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 
1307/2013 

0117 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 
ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 

0118 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 

0119 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 

0120 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ 

0122 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 

0123 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

0301 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 

0302 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 

0303 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 

0304 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 

0306 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

0308 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

0309 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 

0310 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΥΡΙΟΥ 

0311 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 

0312 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΥΡΙΟΥ 

0320 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  

0321 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 

0322 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 

0501 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2019 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
Επωνυμία  

Α.Φ.Μ.:  
Δ.Ο.Υ.:  
Νομός:  
Πόλη:  
Οδός:  
Αριθμός:  
Τ.Κ.:  
Τηλέφωνο:  
Κινητό τηλέφωνο:  
Φαξ:  
Ε-mail:  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Όνομα:  

Επώνυμο:  
Πατρώνυμο:  
Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

3. ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Τομέας Ρυζιού 

 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
-  Συλλογική Οργάνωση 

Ομάδα Παραγωγών   Ορυζόμυλος  Εμπορεία ρυζιού 

 
Τομέας Σπαραγγιού 

Αγροτικός Συνεταιρισμός -  Συλλογική 
Οργάνωση  

Ομάδα Παραγωγών  
 Τυποποιητική / Συσκευαστική / 

Μεταποιητική / Εξαγωγική Μονάδα 
Σπαραγγιού 

 

 
Τομέας Τομάτες προς Μεταποίηση 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός -  
Συλλογική Οργάνωση 

Ομάδα Παραγωγών  
 Εγκεκριμένη Μεταποιητική 

Επιχείρηση  

 
Τομέας Ροδάκινα Χυμοποίησης 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός -  
Συλλογική Οργάνωση 

Ομάδα Παραγωγών  
 Εγκεκριμένη Μεταποιητική 

Επιχείρηση 

 
Τομέας Πορτοκάλια Χυμοποίησης 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός -  
Συλλογική Οργάνωση 

Ομάδα Παραγωγών  
 Εγκεκριμένη Μεταποιητική 

Επιχείρηση 

 
Τομέας Κορινθιακής Σταφίδας 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός -  
Συλλογική Οργάνωση 

Ομάδα Παραγωγών  
 Εγκεκριμένη Μεταποιητική 

Επιχείρηση 

 
Τομέας Ζαχαρότευτλων 

Βιομηχανία Ζάχαρης 

 
Τομέας Σπόροι Σποράς 

 Σποροπαραγωγική Επιχείρηση 
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Αιτούμαι την: 

 ένταξη της επιχείρησης στο Μητρώο εγκεκριμένων Φορέων καταχώρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ 
 απένταξη της επιχείρηση από το Μητρώο εγκεκριμένων Φορέων καταχώρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ .  

 
 

Επισυνάπτω: 
 Απόφαση αναγνώρισης  (για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών) 
 Έναρξη επιτηδεύματος  
 Βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η.  
 Βεβαίωση εγγεγραμμένου μέλους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) 
 Βεβαίωση  άδειας σποροπαραγωγικής επιχείρησης 

 
 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, δηλώνω υπεύθυνα ότι, όλες οι πληροφορίες 
που αναγράφονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και μπορούν να διασταυρωθούν ανά πάσα στιγμή. Επίσης 
δηλώνω ότι θα παρέχω όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αξιολόγηση των προς 
πιστοποίηση προϊόντων της επιχείρησής μου.  
Με την παρούσα δίνω ρητή άδεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της επιχείρησής μου 
 

 
 
 
 
 

 
Ο/Η ΑΙΤ-ΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
                                     

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου  
            Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής 
Τμήμα: Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 
 
Ταχυδρομική Δ/νση: Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76, ΑΘΗΝΑ 
FAX:210-5238337 
 

   Αθήνα,       .   .20…. 

Επωνυμία μεταποιητικής επιχείρησης: 
Διακριτικός τίτλος: 
Διεύθυνση έδρας:  
Τηλέφωνο:   
FAX: 
E-MAIL: 
Αρ.ΓΕΜΗ (όπου απαιτείται): 
Άτομο επικοινωνίας:   

 

ΘΕΜΑ: «Πρόθεση συμμετοχής στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της ξηρής 
σταφίδας για το έτος ………» 
 
Στο πλαίσιο  της υπ.αριθμ…………………… Υπουργικής Απόφασης, σας κοινοποιώ ως νόμιμος εκπρόσωπος 
της μεταποιητικής επιχείρησης ………………………………………………… την πρόθεση της επιχείρησης να 
συμμετάσχει στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της ξηρής σταφίδας για το έτος …... 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της μεταποιητικής επιχείρησης δηλώνω ότι: 
1.Η μεταποιητική επιχείρηση για το έτος ……  και στο πλαίσιο της ανωτέρω συνδεδεμένης ενίσχυσης 
μεταποιεί στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται (διεύθυνση) …………………………………………………………………… 
2. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων  ανά ώρα είναι…. 
3.Οι χώροι αποθήκευσης α΄ ύλης και τελικού προϊόντος βρίσκονται (διεύθυνση) ……………………………………… 
4. Η μεταποιητική επιχείρηση  διαθέτει την απαραίτητη διοικητική υποδομή και οργάνωση για την 
συμμετοχή στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης και ότι θα τυποποιήσει και συσκευάσει το σύνολο 
της παραδοθείσας ξηρής σταφίδας στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης . 
5. Η μεταποιητική επιχείρηση τηρεί αρχείο με το ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης και 
παραγομένων προϊόντων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό ζητηθεί. Το εν 
λόγω ισοζύγιο αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης εντός και εκτός του καθεστώτος της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης 
6. θα διευκολύνω τη διενέργεια των προβλεπόμενων στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία ελέγχων 
7. προτίθεμαι να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, όπως προκύπτουν από το ανωτέρω καθεστώς. 
8. σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχω καταθέσει στην Διεύθυνση 
Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου  Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής, οφείλω να την ενημερώσω εντός 5 
εργάσιμων ημερών 
9. το ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε το καταστατικό της ίδρυσης της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, 
είναι… 
(Εφόσον δεν απαιτείται δημοσίευση σε ΦΕΚ το υποβάλλω συνημμένα) 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μεταποιητικής επιχείρησης  

 (υπογραφή-σφραγίδα) 

Σύντομη περιγραφή του διαγράμματος ροής και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
Συν: 
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                                                                                                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ …………………….. 
 
Εγώ ο υπεύθυνος ………………………………………………………………………………….. της επιχείρησης 

………………………………………………………………. βεβαιώνω ότι ο αριθμός απόδειξης λιανικής 

πώλησης με αριθμό.……………… που εξέδωσα την ημερομηνία …..…/…..../201… , στον 

γεωργό ……………………… …………………………………… με ΑΦΜ………………………… αναλογεί σε 

ποσότητα σπόρου σποράς καλλιέργειας …………………………………………., με ποικιλία 

………………………………………. και …………………………….. κιλά (kgr) που αντιστοιχεί σε αριθμό 

…………………………καρτελών ΚΕΠΠΥΕΛ  

 
 
 
 
        Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 
 
 
 

                                                                                                                                 …………………………….. 
                                                                                 (υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης) 
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