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ΑΞΟΝΑΣ 2
ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»
∆ΡΑΣΗ 1.1 «Βιολογική γεωργία»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλεί
όλους τους ενδιαφερόµενους δικαιούχους µε δικαίωµα παράτασης να συµµετάσχουν στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»
του µέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του
Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο.
Η δράση 1.1 του µέτρου 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013 εφαρµόζεται µε βάση:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιηµένος ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 36 παρ. iv και 39.
2. Τους Καν. (ΕΚ) 1974/2006 και (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, όπως τροποποιηµένοι ισχύουν.
3. Την υπ. αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν
απαιτούν τροποποίηση της.
4. Το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει και ειδικότερα το άρθρο 37.
5. Την υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β΄/25.10.2011) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
ορισµένων δράσεων του µέτρου 2.1.4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».
6. Την υπ. αριθ. 11917/2.11.2011 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα για την ενηµέρωση του φορέα
εφαρµογής της δράσης 1.1 του Μέτρου 2.1.4 για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης πράξης από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
7. Την υπ. αριθ. 4033/08/8/2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης µε την οποία εγκρίνονται τα κριτήρια
επιλογής πράξης.
8. Την υπ. αριθ. 2049/20.4.2011 (ΦΕΚ 315/Β’/2011) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007-2013.
9. Την υπ. αριθ. 5032/14.11.2011 σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ.
10. Την υπ. αριθ. 12306/11.11.2011 σύµφωνη γνώµη της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα.
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1. Στόχος της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του µέτρου 2.1.4
Η δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» έχει ως στόχο:
• την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
• την αειφόρο ανάπτυξη
• την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα
Η δράση 1.1 του µέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Φορέας εφαρµογής είναι η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, συνεπικουρούµενη από τις καθ’ ύλη αρµόδιες ∆/νσεις του ΥπΑΑΤ.
Φορείς υλοποίησης είναι οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας (∆ΑΟ) των αιρετών Περιφερειών και οι ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων µετά από σχετική εξουσιοδότηση.
Ως φορείς διαχείρισης ορίζονται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
(ΕΥ∆ ΠΑΑ) και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑΑνταγωνιστικότητα).
Οργανισµός Πληρωµής είναι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Πιστώσεις - Χρηµατοδότηση
Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατοµµύρια ευρώ (25.000.000 €),
και αφορούν ∆ηµόσια ∆απάνη.
Το µέτρο 2.1.4. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) µε ποσοστό από 50-85%, ανάλογα µε τον τόπο εφαρµογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια µη σύγκλισης,
µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους) και από εθνικούς πόρους, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του µέτρου.
3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για διετή παράταση ορίζεται η περίοδος από 29/11/2011 έως 23/12/2011. Η
διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.
Οι αιτούντες µε ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 καταθέτουν τις αιτήσεις ενίσχυσης µέχρι 6/12, όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4,
5 και 6 µέχρι 14/12, σε 7 και 8 µέχρι 19/12, σε 9 και 0 µέχρι 23/12.
4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόµενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι διετούς παράτασης, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για
διετή παράταση των συµβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία», υποβάλλουν στη ∆ΑΟ της
αιρετής Περιφέρειας ή στη ∆ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση καθώς
και στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ), αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση, πλήρως
συµπληρωµένη. Μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαµβάνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το µηχανογραφικό
σύστηµα.
Η κάθε αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση υποβάλλεται σε ένα µόνο φορέα υλοποίησης, ανεξάρτητα αν η
εκµετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από µία Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η
αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στις οικείες ΕΑΣ, µετά και την καταχώρησή τους στο µηχανογραφικό σύστηµα,
διαβιβάζονται εντός 10 εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή τους, στους αρµόδιους Φορείς Υλοποίησης, µε ευθύνη των
ΕΑΣ.
5. Πεδίο εφαρµογής
α. Περιοχές Παρέµβασης
Η δράση 1.1 εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα.
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β. Τοµείς παρέµβασης
Η δράση εφαρµόζεται σε γεωργικές εκτάσεις µε ετήσιες καλλιέργειες και µόνιµες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική
ηλικία. Οι επιλέξιµες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα µε το ύψος
ενισχύσεων της παραγράφου 9 της παρούσας πρόσκλησης.
Εξαιρούνται οι εκτάσεις µε καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και
εκείνες στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας.
∆εν έχουν δικαίωµα ένταξης στη ∆ράση 1.1 συνιδιόκτητα αγροτεµάχια.
Επιλέξιµα διετούς παράτασης είναι µόνο τα αγροτεµάχια στα οποία κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει λήξει η περίοδος δέσµευσης τους, στο πλαίσιο του µέτρου 3.1. του άξονα
3 του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006. Ως λήξη της περιόδου δέσµευσης
θεωρείται η ηµεροµηνία λήξης της πενταετούς σύµβασης που έχει υπογράψει ο δικαιούχος. Σε περίπτωση κατά την οποία
η σύµβαση υπογράφηκε σε ηµεροµηνία κατά την οποία τα αγροτεµάχια είχαν καλλιέργειες που βρίσκονταν µεσούσης της
καλλιεργητικής περιόδου και οι δεσµεύσεις ξεκινούσαν την επόµενη καλλιεργητική περίοδο, ως λήξη της περιόδου
δέσµευσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θεωρείται η ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας πέµπτης
καλλιεργητικής περιόδου.
6. ∆ικαιούχοι µε δικαίωµα παράτασης - Κριτήρια Ένταξης
Α. Ως δικαιούχοι µε δικαίωµα παράτασης στο πλαίσιο της δράσης 1.1 µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Υπέγραψαν σύµβαση µέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου 3.1. του άξονα 3 του
Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006

•

∆εν έχει λήξει η περίοδος δέσµευσής τους και τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις µέχρι και την ηµεροµηνία
δηµοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.1. Σε περίπτωση δικαιούχων
που διαθέτουν αγροτεµάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσµευσης και ταυτόχρονα άλλα αγροτεµάχια στα
οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσµευσης, θεωρούνται δικαιούχοι διετούς παράτασης στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης µόνον για τα αγροτεµάχια στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσµευσης. Επιπλέον, οι εν λόγω
δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο µελλοντικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για νέους δικαιούχους, για τα αγροτεµάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσµευσης
ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας

•

Είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Ο έλεγχος για την
εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται µηχανογραφικά

Ειδικά οι δικαιούχοι που υπέγραψαν σύµβαση το 2006 µε καλλιέργειες µεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου και των
οποίων οι πενταετείς δεσµεύσεις ξεκίνησαν στο τέλος του 2007 και µε δεδοµένο ότι η λήξη της περιόδου δέσµευσης στο
πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν είναι δυνατόν να είναι µεταγενέστερη της 31.12.2013, εάν το επιθυµούν, διακόπτουν
την ισχύουσα σύµβαση και είναι δικαιούχοι διετούς παράτασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Για τις περιπτώσεις των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων της προηγούµενης περιόδου, δικαιούχος παράτασης θεωρείται ο
ένας εκ των δύο συζύγων, ο οποίος έχει υπογράψει τη σύµβαση και µόνον για τα αγροτεµάχια που περιλαµβάνονται στην
ΑΕΕ του 2011.
Β. Κριτήρια Ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιµότητας και κριτήρια επιλογής.
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να κριθούν δικαιούχοι µε δικαίωµα παράτασης για τη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»,
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας.
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I. Κριτήρια Επιλεξιµότητας:
α. Να υποβάλλουν, µε τη διαδικασία της παραγράφου 7 «Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούµενα
∆ικαιολογητικά», αίτηση ενίσχυσης στην οποία περιλαµβάνονται τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσής τους, που
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Είναι δηλωµένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόµενου. ∆εν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν αγροτεµάχια που
δεν είναι δηλωµένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόµενου

• Κατέχονται νόµιµα σε όλη την περίοδο δέσµευσης, γεγονός που τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Αποκλείονται αγροτεµάχια που είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης
γεωργικών γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική δράση. Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις 1.1 «Βιολογική
γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για διαφορετικά αγροτεµάχια
της εκµετάλλευσης
• ∆ιαθέτουν σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
• Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 1 στρέµµα, το οποίο δεν πρέπει να µειώνεται σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσµευσης. Το ελάχιστο µέγεθος της υπό ένταξη εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 3
στρέµµατα για τις µόνιµες φυτείες (ελαιοκοµία, αµπελοειδή) και σε 2 στρέµµατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες
του πίνακα ενισχύσεων. Σε περίπτωση µικτών εκµεταλλεύσεων το ελάχιστο µέγεθος της υπό ένταξη
εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέµµατα
• ∆εν είναι απαραίτητο να ενταχθεί το σύνολο των αγροτεµαχίων που αναφέρονται στη σύµβαση σε ισχύ. Μπορούν
να ενταχθούν λιγότερα αγροτεµάχια που καλλιεργούνται µε επιλέξιµη καλλιέργεια. ∆εν είναι δυνατόν όµως να
ενταχθούν αγροτεµάχια που καλλιεργούνται βιολογικά και ενδεχοµένως αποκτήθηκαν µετά την ένταξη του
δικαιούχου
• Τα ενταγµένα αγροτεµάχια δεν είναι δυνατόν να αντικαθίστανται από άλλα σε όλη την περίοδο δέσµευσης
∆εν είναι δυνατόν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:
i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει
ο αποκλεισµός
iii. ∆ιάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού από τη λήψη
οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τοµέα, για δέκα έτη
iv. Ανήλικα άτοµα
II. Κριτήρια Επιλογής:
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της προηγούµενης παραγράφου, γίνεται
κατάταξη αυτών.
Η σειρά κατάταξης προκύπτει ως άθροισµα της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα γενικά
κριτήρια επιλογής και της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ειδικά κριτήρια επιλογής της
δράσης.
Συγκεκριµένα τα κριτήρια επιλογής, η βαθµολογία και η σειρά προτεραιότητας των είναι ως εξής:
(1) Ειδικά κριτήρια επιλογής
Κριτήριο
Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών
Παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων
Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ
(µέρος ή σύνολο παραγωγής)
Μέγεθος υπό ένταξη εκµετάλλευσης:
•
Έκταση 2 – 4 Ha
•
Έκταση > 4 Ha

Βαθµοί
10
5
10

10
15

4

Εκµετάλλευση σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των
3100 κατοίκων
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Η σειρά προτεραιότητας των ειδικών κριτηρίων επιλογής είναι:
1.
Μέγεθος εκµετάλλευσης: έκταση > 4 Ha
2.
Μέγεθος εκµετάλλευσης: έκταση 2 - 4 Ha
3.
Παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων
4.
Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ (µέρος ή σύνολο παραγωγής)
5.
Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών
6.
Εκµετάλλευση σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 3100 κατοίκων
(2) Γενικά κριτήρια επιλογής
Γενικά κριτήρια επιλογής
Επαγγελµατίας αγρότης
Νέος γεωργός µε επιχειρηµατικό σχέδιο µέτρο 1.1.2 του
Π.Α.Α 2007-2013
Επαγγελµατίας αγρότης µε αγροτικό εισόδηµα
µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου
εισοδήµατος
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 µεγαλύτερη του 50%
της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50%
της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
Μόνιµος κάτοικος του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της
εκµετάλλευσης

Βαθµοί
50
30
20
20
10
10

Η σειρά προτεραιότητας των γενικών κριτηρίων επιλογής είναι:
1. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 µεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
2. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
3. Νέος γεωργός µε επιχειρηµατικό σχέδιο του µέτρου 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013
4. Επαγγελµατίας αγρότης µε αγροτικό εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος
5. Επαγγελµατίας αγρότης
6. Μόνιµος κάτοικος του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία στα ειδικά
κριτήρια επιλογής, µε την παραπάνω σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη τα
γενικά κριτήρια µε την σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, µε εξαίρεση τη µόνιµη κατοικία του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της
εκµετάλλευσης, για την οποία απαιτείται προσκόµιση σχετικού δικαιολογητικού, προκύπτουν µηχανογραφικά. Για την
τεκµηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού µε επιχειρηµατικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο µέτρο 1.1.2
«Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται µηχανογραφικά.

7. Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Η αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση είναι πλήρης εφόσον περιλαµβάνει τα παρακάτω:
1.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη σύµφωνα µε
έντυπο που διατίθεται από τη µηχανογραφική βάση. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο
της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή
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Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε προεκτυπωµένα τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου και της
εκµετάλλευσής του, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων της ΑΕΕ, χορηγείται από τις οικείες ΕΑΣ
ή κατά περίπτωση από τις ∆ΑΟ ή τις ∆ΑΟΚ, µε τη χρήση µόνο του ΑΦΜ του υποψήφιου δικαιούχου παράτασης.
Στο Παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης παρατίθεται υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Σχεδίου
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆).
Αντίγραφα παραστατικών νόµιµης κατοχής των αγροτεµαχίων τα οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης

2.

Για τα µισθωµένα αγροτεµάχια εφόσον η διάρκεια ισχύος τους δεν καλύπτει το απαιτούµενο διάστηµα για το οποίο
αναλαµβάνονται δεσµεύσεις, προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης για δύο επιπλέον έτη στο οποίο
αναλυτικά αναφέρεται για κάθε αγροτεµάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο ΑΦΜ
του ιδιοκτήτη και η χρονική διάρκεια της µίσθωσης, η οποία πρέπει να καλύπτει την περίοδο δέσµευσης και να
είναι στο όνοµα του αιτούντος. Σε περίπτωση µίσθωσης µε διάρκεια µεγαλύτερη των εννέα ετών υποβάλλεται
ακριβές αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης και το πιστοποιητικό µεταγραφής από το αρµόδιο
υποθηκοφυλακείο.
Τα µισθωτήρια συµβόλαια υποβάλλονται θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία. Στο
µισθωτήριο έγγραφο σηµειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο υπογράφεται
από τον εντεταλµένο υπάλληλο.
Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά κατοχής της γεωργικής
εκµετάλλευσης έχουν κατατεθεί στο φορέα υλοποίησης για άλλες δράσεις ή προγράµµατα, συµπεριλαµβανόµενου
και του προγράµµατος της βιολογικής γεωργίας κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, και είναι σε ισχύ,
δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει να αναφέρεται η δράση ή το πρόγραµµα στο πλαίσιο του
οποίου έχουν ήδη υποβληθεί.
Σε περίπτωση αγοράς αγροτεµαχίων της σύµβασης σε ισχύ, τα οποία ενοικιάζονταν κατά την προηγούµενη
προγραµµατική περίοδο, υποβάλλονται τα νόµιµα παραστατικά που τεκµηριώνουν την ιδιοκτησία ως εξής:
Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο κτηµατολόγιο µε την υποβολή αντίγραφου του κτηµατολογίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηµατογράφηση στην περιοχή µε την προσκόµιση των παρακάτω εγγράφων:

3.

α.

Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιµων αγροτεµαχίων, υποβάλλεται ο νόµιµος τίτλος ιδιοκτησίας και το
πιστοποιητικό µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος
ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόµιµα θεωρηµένο το έντυπο Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρηµένο το
προς ένταξη αγροτεµάχιο.

β.

Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιµων αγροτεµαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της
συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας και το πιστοποιητικό µεταγραφής της από το αρµόδιο
υποθηκοφυλακείο.

Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) διετούς διάρκειας
Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης νοείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο της εκµετάλλευσης διάρκειας όσο και η
περίοδος δέσµευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεµάχια, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και
περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά µε την εκµετάλλευση. Το ΣΠ∆ δύναται να
συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόµενο είτε από σύµβουλο.
Στην περίπτωση επιλογής συµβούλου, υπεύθυνου για την εκπόνηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής του
ΣΠ∆, ο δικαιούχος υποχρεούται µε τη δήλωση εφαρµογής να προσκοµίσει και το αντίγραφο του ιδιωτικού
συµφωνητικού µεταξύ αυτού και του συµβούλου καθώς και παραστατικό αµοιβής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).

4.

Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει
δηλωθεί στην ΑΕΕ

5.

Βεβαίωση του δηµάρχου για την τεκµηρίωση της µόνιµης εγκατάστασης του υποψήφιου δικαιούχου παράτασης
στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών το µόνιµο της κατοικίας
εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόµενος (αποδείξεις οργανισµών κοινής ωφελείας κ.ά).
Επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής µερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται
κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη µόνιµης κατοικίας
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6.

Σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Σε περίπτωση κατά την
οποία ένας δικαιούχος µε δικαίωµα παράτασης έχει καταθέσει σύµβαση που καλύπτει τη νέα περίοδο δέσµευσης,
δεν υποχρεούται να την επανυποβάλει

Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τα κριτήρια επιλογής συνυποβάλλονται, ως εξής:
α. Βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι
καλλιέργειες. Εφόσον υπάρχουν καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές θα επισηµαίνονται
δ. Για την τεκµηρίωση της παραγωγής ζωϊκών βιολογικών προϊόντων, βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
ε. Για την τεκµηρίωση της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι ο δικαιούχος
έχει παραδώσει προϊόν σε µεταποιητική µονάδα, η οποία είναι πιστοποιηµένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ
και ΠΓΕ
στ. Βεβαίωση του δηµάρχου για την τεκµηρίωση ότι η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό
µικρότερο των 3.100 κατοίκων
Ο φορέας υλοποίησης της δράσης µπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες
για την ορθότητα όσων δηλώνουν οι ενδιαφερόµενοι στην αίτηση ενίσχυσης.
Οι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι διετούς παράτασης µπορούν να καταθέσουν αίτηση ενίσχυσης µόνον στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης και όχι στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη νέων δικαιούχων. Σε
αντίθετη περίπτωση κατά την αξιολόγηση θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί.
8. ∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων
Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση, δηλώνουν µε ευθύνη τους ότι είναι δικαιούχοι
παράτασης και δεσµεύονται για τα παρακάτω:
α. Να αρχίζουν την εποµένη της λήξης των δεσµεύσεων της σύµβασης της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου µε
δική τους ευθύνη, την εφαρµογή των δεσµεύσεων των παραγράφων β, γ, δ, ε, στ και ζ που ακολουθούν
β. Οι δικαιούχοι διετούς παράτασης της δράσης αναλαµβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσµεύσεις:
αα. Να τηρούν τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 834/2007, καλύπτοντας την περίοδο δέσµευσης µε
σύµβαση σε ισχύ, η οποία έχει συναφθεί µε αναγνωρισµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων. Με τη δήλωση εφαρµογής κάθε έτους υποβάλλεται βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του
Καν.(ΕΚ) 834/07 και έγγραφο πιστοποίησης προϊόντος. Σε τεκµηριωµένες περιπτώσεις µηδενικής παραγωγής,
υποβάλλεται µόνον βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07.
ββ. Στις αροτραίες καλλιέργειες είναι δυνατόν προαιρετικά να θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των
αγροτεµαχίων µόνον µία φορά στη διάρκεια της διετούς περιόδου δέσµευσης. Η αγρανάπαυση κάθε έτος δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 50% της ενταγµένης εκµετάλλευσης και δεν ενισχύεται.
Ως αροτραίες καλλιέργειες θεωρούνται οι καλλιέργειες όλων των κατηγοριών του Πίνακα ενισχύσεων της
παρούσας, εκτός από τις κατηγορίες «ελαιοκοµία», «αµπελοειδή», «αρωµατικά φυτά» και «κρόκος».
Σε περίπτωση συγκαλλιέργειας σε ένα αγροτεµάχιο πρέπει όλες οι καλλιέργειες να είναι επιλέξιµες. ∆εν
επιτρέπεται αγρανάπαυση σε µέρος του αγροτεµαχίου.
Οι δικαιούχοι, των οποίων οι καλλιέργειες παράγουν τρόφιµα, δοθέντος ότι τα έξοδα πιστοποίησης δεν
ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας, µπορούν να ενταχθούν στις ενισχύσεις του µέτρου 1.3.2 «Συµµετοχή
γεωργών σε σύστηµα για την ποιότητα τροφίµων» του Π.Α.Α. 2007-2013.
γ. Να τηρούν στο σύνολο της εκµετάλλευσής τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις εθνικές και
κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισµού πληρωµής.
δ. Να εφαρµόζουν το εγκεκριµένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆)
ε. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη µετά την
ηµεροµηνία της τελευταίας πληρωµής και ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής:
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•
•
•
•
•
•

•
•

Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
Υπογεγραµµένη σύµβαση µε τις τυχόν τροποποιήσεις της
Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωµής και δηλώσεων εφαρµογής
Αντίγραφα των ΑΕΕ
ΣΠ∆ µε τις τυχόν τροποποιήσεις του
Αντίγραφο του τηρούµενου στα πλαίσια της πολλαπλής συµµόρφωσης ηµερολογίου εργασιών και νόµιµα
παραστατικά αγοράς λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός
χρησιµοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιµολογίων, προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής
Σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος

στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωµής και δήλωση εφαρµογής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 της
αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ 2366/Β’/25.10.2011). α) Η αίτηση πληρωµής υποβάλλεται το αργότερο
µέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρµογής στο φορέα συµπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ και β) δήλωση
εφαρµογής µε τη συµπλήρωση ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης των δεσµεύσεων κάθε έτους εφαρµογής και
εντός 20 εργασίµων ηµερών στο φορέα υλοποίησης της δράσης.
ζ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγµατοποιούν εξουσιοδοτηµένα εθνικά και κοινοτικά
όργανα. Η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 18 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης
(ΦΕΚ 2366/Β’/25.10.2011)
9. Ύψος Ενίσχυσης
α. Για τον υπολογισµό του συνολικού ύψους ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη:
αα. Το µέγεθος της γεωργικής έκτασης που καλλιεργείται βιολογικά και περιλαµβάνεται στη σύµβαση σε ισχύ
εκφρασµένη σε Ηa (1 Ηa = 10 στρέµµατα)
ββ. Ο τρόπος αξιοποίησης (είδος καλλιέργειας). Σε περίπτωση προαιρετικής αγρανάπαυσης στις αροτραίες
καλλιέργειες δεν καταβάλλεται καµία ενίσχυση
γγ. Τα ποσά του παρακάτω Πίνακα ενισχύσεων
β.

Στις περιπτώσεις καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου και για τις οποίες δεν
προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση, αυτές µπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του
µέτρου 1.3.2. «Συµµετοχή γεωργών σε σύστηµα για την ποιότητα τροφίµων» του ΠΑΑ 2007-2013

γ. Οι δικαιούχοι του µέτρου 1.3.2 «Συµµετοχή γεωργών σε σύστηµα για την ποιότητα τροφίµων» του Π.Α.Α. 2007-2013,
σε περίπτωση κατά την οποία πραγµατοποιήσουν χηµικές αναλύσεις και αποζηµιωθούν για αυτές από το παραπάνω
µέτρο δεν µπορούν να λάβουν ενίσχυση για χηµικές αναλύσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
δ. Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στήριξη για σύµβουλο και χηµικές αναλύσεις υπολογίζονται και καταβάλλονται µόνο
εφόσον πραγµατοποιηθούν και πιστοποιηθούν µε παραστατικά του ΚΒΣ, σε ετήσια βάση και ως το ύψος που
αναφέρεται στον Πίνακα ενισχύσεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης των παραπάνω
δαπανών κατ’ έτος, αυτές δεν θα υποκαθίστανται µε δαπάνες απώλειας εισοδήµατος, στο πλαίσιο αλλαγής
καλλιέργειας σε ενδεχόµενη τροποποίηση του ΣΠ∆ τα επόµενα έτη της περιόδου δέσµευσης.
ε. Για την αποφυγή επικάλυψης µεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηµατοδοτούνται για τις ίδιες
δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της ∆ράσης 1.1 του Μέτρου 2.1.4. του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013.
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Πίνακας: Το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος για τη δράση 1.1
Απώλεια
εισοδήµατος

Καλλιέργεια

∆απάνες
στήριξης

Χηµική
ανάλυση

Πιστοποίηση

Σύνολο
σε
€/Ha/έτος

∆απάνες

Ελαιοκοµία

370

15

30

-

415

Αµπελοειδή
(εξαιρούνται οι αµπελώνες για επιτραπέζια
χρήση και η σταφίδα)

855

15

30

-

900

Αραβόσιτος (*) αρδευόµενος (για ζωοτροφή)

491

15

30

64

600

Μηδική (*) αρδευόµενη

344

15

30

36

425

Βαµβάκι (*) αρδευόµενο

420

15

30

60

525

202

15

30

-

247

203

15

30

40

288

Αρωµατικά φυτά

202

15

30

-

247

Κρόκος

855

15

30

-

900

Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές
αροτραίες καλλιέργειες
Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που
δεν χρησιµοποιούνται για τη διατροφή του
ανθρώπου

(*) Ο ξηρικός αραβόσιτος, η ξηρική µηδική και το ξηρικό βαµβάκι ενισχύονται ως «Κτηνοτροφικά φυτά» στην
κατηγορία «Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιµοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου»
10. Κυρώσεις
Η µη τήρηση των δεσµεύσεων κατά την εφαρµογή της δράσης 1.1 επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
(1) Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης πληρωµής και δήλωσης εφαρµογής
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, η υποβολή αίτησης πληρωµής και δήλωσης εφαρµογής
µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 17 της ΚΥΑ υπ. αριθ. 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ
2366/Β’/25.10.2011), οδηγεί σε µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωµα να
λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καν (ΕΚ)1122/2009.
Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών η αίτηση θεωρείται µη αποδεκτή.
(2) Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισµός από τη δράση βάσει της έκτασης
α. Σε καµία περίπτωση δε χορηγείται ενίσχυση για έκταση µεγαλύτερη από αυτήν µε την οποία ο δικαιούχος εντάχθηκε
β. Εάν, για ένα συγκεκριµένο έτος, ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά µεταξύ της
συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωµής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη
συνολική έκταση των αγροτεµαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3 % της δηλωθείσας έκτασης, το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων για µέτρα µε βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο για το
συγκεκριµένο έτος µειώνεται σε ποσοστό µέχρι 3 % ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης.
100 × (έκταση σύµβασης − δηλωθείσα έκταση)
∆ηλωθείσα έκταση
Εάν οι σχετικές γεωργικές εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.∆.Ε. αλλά δεν έχουν γίνει αντικείµενο αίτησης πληρωµής
του προγράµµατος δεν εφαρµόζεται η κύρωση.
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Στην περίπτωση που η έκταση ανά οµάδα καλλιέργειας, η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο συγκεκριµένης δράσης,
υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης µεταξύ ενταχθείσας και προσδιορισθείσας
έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο:
100 × (ενταχθείσα έκταση − προσδιορισθείσα έκταση)
Προσδιορισθείσα έκταση
και οι µειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εάν η διαφορά µεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης είναι µικρότερη ή ίση του 0,1 Ha και δεν
αντιπροσωπεύει ποσοστό µεγαλύτερο του 20% της δηλωθείσας έκτασης, τότε λαµβάνεται υπόψη για πληρωµή η
δηλωθείσα έκταση
ββ. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας
έκτασης
γγ. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας
έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση την προσδιορισθείσα έκταση, µειωµένη κατά το διπλάσιο της
διαπιστωθείσας διαφοράς
δδ. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καµιά ενίσχυση βάσει της
έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική οµάδα
δ. Εάν η διαφορά µεταξύ συνολικής ενταχθείσας και συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης υπερβαίνει το 50% της
προσδιορισθείσας έκτασης ανεξαρτήτου καλλιεργητικής οµάδας, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούταν
ο δικαιούχος για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος στο πλαίσιο κάθε δράσης µε βάση την έκταση. Επιπλέον το ποσό της
ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της ενταχθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης συµψηφίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τριών ηµερολογιακών ετών
που έπονται του ηµερολογιακού έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό δεν συµψηφίζεται πλήρως κατά
το χρονικό αυτό διάστηµα, το υπόλοιπο παραγράφεται.
ε. Για µειώσεις ή αποκλεισµούς, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ της ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, εκ
προθέσεως, ισχύουν τα εξής:
αα. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά µεταξύ της ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, οφείλεται σε
παρατυπίες που διαπράχθηκαν από πρόθεση και µε την προϋπόθεση ότι η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 0,5% της
προσδιορισθείσας έκτασης ή το 1 εκτάριο, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία δικαιούται ο κάτοχος της
εκµετάλλευσης στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος
ββ. Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης
αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων µέχρι ποσού ίσου µε εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της
ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας και επιπλέον το ποσό αυτό συµψηφίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο
5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής, µε την ενίσχυση που δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων
που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ηµερολογιακών ετών που έπονται του ηµερολογιακού έτους της
διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό δεν συµψηφίζεται κατά το χρονικό αυτό διάστηµα το υπόλοιπο
παραγράφεται
στ. Ως µη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω αναφερόµενοι λόγοι:
αα. Όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός των εκτάσεων καλυπτόµενων από τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή
περιλαµβάνονται και η πώληση αγροτεµαχίων, η ασυµφωνία χαρτογραφικών κωδικών, η µη ύπαρξη
παραστατικών κατοχής των εκτάσεων και η αντικατάσταση αγροτεµαχίων
ββ. Εφόσον στο αγροτεµάχιο διαπιστώνεται µη επιλέξιµη ή διαφορετική χρήση ή άλλη καλλιέργεια από τη
δηλωθείσα στο ΣΠ∆
(3) Πρόσθετες / ειδικές κυρώσεις
Η µη τήρηση των δεσµεύσεων κατά την εφαρµογή της δράσης 1.1 επισύρει τις επιπλέον κυρώσεις ως εξής:
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α. Σε περίπτωση διακοπής της σύµβασης µε τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ο
δικαιούχος οφείλει να υπογράψει νέα σύµβαση µε άλλον εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι η ενταγµένη εκµετάλλευση δεν τίθεται, εκτός συστήµατος ελέγχου
βιολογικής γεωργίας για κανένα χρονικό διάστηµα. Η νέα σύµβαση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης εντός 30
εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω, ο δικαιούχος:
αα. Αποκλείεται για το εξεταζόµενο έτος από τη δράση
ββ. Σε περίπτωση επανάληψης αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και οι µέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις
επιστρέφονται προσαυξηµένες µε τους νόµιµους τόκους
β. Σε περίπτωση µη προσκόµισης βεβαίωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 834/2007 από τον Οργανισµό
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ή µη προσκόµιση έγγραφου πιστοποίησης προϊόντος, ο
δικαιούχος:
αα. Αποκλείεται για το εξεταζόµενο έτος από τη δράση
ββ. Σε περίπτωση επανάληψης αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και οι µέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις
επιστρέφονται προσαυξηµένες µε τους νόµιµους τόκους
γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν εκ προθέσεως παρατυπίες που σχετίζονται µε τις ειδικές δεσµεύσεις της δράσης ο
δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου για το τρέχον και το
επόµενο έτος.
(4) Μη τήρηση της Πολλαπλής Συµµόρφωσης
Σε περίπτωση µη τήρησης της Πολλαπλής Συµµόρφωσης εφαρµόζονται οι µειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις
εφαρµογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι µειώσεις επιβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο
υπολογισµός τους διασφαλίζεται µέσω των ετήσιων δειγµατοληπτικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την
ετήσια εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
(5) Μη υποβολή ΑΕΕ - αίτησης πληρωµής, δήλωσης εφαρµογής
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης - αίτηση πληρωµής µε αναφορά στον
κωδικό παράλληλης δράσης που εφαρµόζει ανά αγροτεµάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισµό
από την ενίσχυση για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση µη υποβολής δήλωσης εφαρµογής. Ως «µη υποβολή αίτησης πληρωµής
και δήλωσης εφαρµογής» θεωρείται η µη υποβολή τους εντός εξαµήνου από την καταληκτική ηµεροµηνία. Σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος αποβάλλεται από τη δράση.
(6) Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου
Εφόσον δεν τηρείται ο προβλεπόµενος αγροπεριβαλλοντικός φάκελος από το δικαιούχο, η ενίσχυση µειώνεται κατά 3%
για κάθε έτος διαπίστωσης της παράβασης. Στην περίπτωση που τηρείται ο φάκελος αλλά είναι ελλιπής, δεν επιβάλλεται
την πρώτη φορά καµία κύρωση, ενώ την επόµενη φορά που διαπιστώνονται ελλείψεις στο φάκελο, επιβάλλεται µείωση
της ενίσχυσης κατά 3%.
(7) Μονοµερής διακοπή της σύµβασης
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει µονοµερώς την εφαρµογή της δράσης πριν την ολοκλήρωση της διετίας,
αποβάλλεται από τη δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
α. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή
εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξηµένο µε τους
νόµιµους τόκους. Επιπλέον επιβάλλεται χρηµατική ποινή που ισούται µε το 50% της συνολικής ενίσχυσης που
χορηγήθηκε το προηγούµενο έτος.
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Εξαίρεση από τις παραπάνω κυρώσεις αποτελούν οι περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 της αριθ.
079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ 2366/Β’/25.10.2011).
(8) Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεµποδίζει µε οποιοδήποτε τρόπο ή δεν
συνεργάζεται µε εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η
εκµετάλλευσή του θεωρείται ως µη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καµία ενίσχυση.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόµενο έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν καταβληθεί το προηγούµενο έτος, προσαυξηµένα µε τους νόµιµους τόκους και
αποβάλλεται από όλες τις δράσεις του αγροπεριβαλλοντικού µέτρου.
(9) Υποβολή εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων
Σε περίπτωση που ένας παραγωγός έχει αποβληθεί λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων, είτε κατά το
στάδιο της αίτησης ενίσχυσης είτε κατά το στάδιο της αίτησης πληρωµής, δεν έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης
για τα επόµενα δύο ηµερολογιακά έτη από την αποβολή.
(10) Σώρευση µειώσεων
Σε περίπτωση σώρευσης µειώσεων εφαρµόζονται κατ’ αρχήν οι µειώσεις του εδαφίου 2. Στη συνέχεια οι µειώσεις του
εδαφίου 3 και κατά σειρά οι µειώσεις και κυρώσεις των εδαφίων 5, 6, 7 και 8 και τέλος οι µειώσεις των εδαφίων 1 και 4
της παρούσας παραγράφου.
11. Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης – έγκριση δικαιούχων
α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για διετή παράταση ο αρµόδιος
φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαµβάνει διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο. Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο
σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης ενώ ο επιτόπιος πραγµατοποιείται µόνον σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για
απάτη.
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν απορριφθεί και µε βάση το εγκεκριµένο ΣΠ∆,
υπολογίζεται µηχανογραφικά το ετήσιο και το συνολικό αιτούµενο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο της διετίας,
λαµβάνοντας υπόψη την έκταση, το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια της προτεινόµενης για ενίσχυση εκµετάλλευσης,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9 της παρούσας πρόσκλησης. Το ποσό ενίσχυσης ανά έτος και σε όλη την περίοδο
δέσµευσης είναι δεσµευτικό και σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αιτούντες- υποψήφιοι δικαιούχοι διετούς παράτασης κατατάσσονται µε φθίνουσα
σειρά και µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια επιλογής, αν αυτό
κριθεί αναγκαίο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη
συνέχεια και βάσει των διαθέσιµων πιστώσεων οι αιτούντες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) σε καταρχήν
δικαιούχους και β) σε επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρίζονται οι απορριπτόµενοι µε τους λόγους απόρριψής
τους.
β) Οι καταστάσεις µε τους καταρχήν δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόµενους δηµοσιοποιούνται, ώστε οι
ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης
δηµοσιοποίησης στους ∆ήµους. Η ένσταση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης και η εξέτασή της γίνεται εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της. Τα τελικά αποτελέσµατα των ενστάσεων θεωρούνται
οριστικά και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά καταρτίζονται οι οριστικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων,
επιλαχόντων και απορριπτόµενων.
γ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, η έγκριση των δικαιούχων και η υπογραφή των συµβάσεων διετούς διάρκειας
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 10, 11 και 12 της ΚΥΑ υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ
2366/Β΄/25.10.2011) . Σηµειώνεται ότι η περίοδος δέσµευσης των δικαιούχων παράτασης δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν
της 31ης ∆εκεµβρίου 2013.
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες :
1. Στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας (∆ΑΟ) των αιρετών Περιφερειών και τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων σύµφωνα µε τον Οργανισµό της κάθε Περιφέρειας µετά από
σχετική εξουσιοδότηση
2.
3.
4.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων www.minagric.gr ,
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΑΙΤΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕΕ

Δ.Ο.Υ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (υποχρεωτικό
πεδίο)
Α.Τ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΦΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΗ - ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Δ.Ο.Υ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
E-MAIL

ΑΡΙΘ.
ΚΙΝ. ΤΗΛ.

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ- ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΔΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
IBAN = International Bank Account Number

Α4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Δ.Ο.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ
ΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL

Δ.Ο.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΔΡΑ
ΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL

ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΑΡΙΘ.
ΚΙΝ. ΤΗΛ.

ΤΑΧ. ΚΩΔ.
FAX

Α5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΦΜ

ΑΡΙΘ.
FAX

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

Α6. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ)
Είμαι νέος γεωργός
αρ. απόφασης ένταξης:
Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης
Δεν είμαι ενταγμένος σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης
Δεν είμαι διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης με 10ετή αποκλεισμό
Παράγω βιολογικές ζωοτροφές
Παράγω ζωϊκά βιολογικά προϊόντα
Παράγω προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ
Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό <3100 κατοίκων

Έτος πρώτης εγκατάστασης:

Αν ΝΑΙ σε έκταση (Ha)
Αν ΝΑΙ από πότε
Αν ΝΑΙ από πότε

Σας ενηµερώνουµε, ότι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (∆οµοκού 5, Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ) συλλέγει, διατηρεί σε
αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα που συγκεντρώνει από τις αιτήσεις Ενίσχυσης και ΛοιπώνΚαθεστώτων Στήριξης. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι η διασταύρωσή τους µε λοιπά αρχεία του και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα προκειµένου να προσδιοριστούν τα αναλυτικά στοιχεία
των πληρωµών. Αποδέκτες συγκεκριµένων δεδοµένων, τα οποία δικαιούται ή υποχρεούται να διαβιβάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης αποτελούν, δηµόσιες
υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δηµόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Αποδέκτες όλων των δεδοµένων αποτελούν η ∆ιοίκηση και οι υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους. Επιπλέον σας ενηµερώνουµε ότι τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωµών σας θα δηµοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 44α του Καν (ΕΚ)
1290/2005 για την χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όπως τροποποιήθηκε από τον Καν (ΕΚ) 1437/2007 του Συµβουλίου και τον Καν (ΕΚ) 1259/2008 της Επιτροπής. Τα
δηµοσιοποιηµένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
όργανα. Για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης ή αντίρρησης αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων και τη δηµοσιοποίησή τους µπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο
Ενηµέρωσης του Πολίτη του ΟΠΕΚΕΠΕ τηλ. 8011123456.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (αγροτεμάχια δικαιούχου)

α/α

Α/Α αγρ .
ΑΕΕ

ΧΑΡΤ/ΦΙΚΟ
ΥΠ ΟΒΑΘΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ι/Ε/Μ

2

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΙΔΙ ΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΩΔ. ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗ ΜΕ
ΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
(Ha)

ΕΠ ΙΛΕΞΙΜΗ
ΨΗΦ. ΕΚΤΑΣΗ
Π ΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
(Ha)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ
ΔΡΑΣΗ 1.1
(Ν/Ο)

Ξ/Π

3

Κανονιστ.
απαίτηση
92/43 &
79/409

1
2
3
4
5
6

ΣΥΝΟΛΟ

2

Ι/Ε/Μ = ιδιόκτητο/ενοικιαζόμενο/μικτό

3

Ξ/Π = ξηρικό/ποτιστικό

Η εκμετάλλευσή μου διαθέτει ζωϊκό κεφάλαιο;

ΝΑΙ

OXI

Ύπαρξη σταβλικής εγκατάστασης;

Ο – Η ΑΙΤ…………..
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ /
ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ

1

□

ΦΠ -ΝΠ

Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

2

□

ΦΠ-ΝΠ

Σε περίπτωση διαφορετικού IBAN από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης, αντίγραφο πρώτης
σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου

3

□

ΦΠ-ΝΠ

Παραστατικά νόμιμης κατοχής και χρήσης για το σύνολο των αγροτεμαχίων τα οποία αιτούμαι να ενταχθούν στη δράση (τίτλοι
ιδιοκτησίας και ενοικιαστήρια διετούς διάρκειας ή Ε9)

4

□

ΦΠ

5

□

ΦΠ -ΝΠ

Βεβαίωση του Δημάρχου ότι η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό <3.100 κατοίκων

6

□

ΦΠ-ΝΠ

Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

7

□

ΦΠ - ΝΠ

Βεβαίωση του Οργανισμού όπου αναφέρονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια και οι καλλιέργειες ανά αγροτεμάχιο. Εφόσον
διαθέτει καλλιέργειες που προορίζονταν για ζωοτροφές αυτές να αναφέρονται.

8

□

ΦΠ - ΝΠ

Βεβαίωση του Οργανισμού όπου αναφέρεται η παραγωγή ζωϊκών βιολογικών προϊόντων

9

□

ΦΠ-ΝΠ

Για παραγωγούς ΠΟΠ / ΠΓΕ, παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι ο παραγωγός έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική
μονάδα πιστοποιημένη για προϊόντα ΠΟΠ /ΠΓΕ

10

□

ΦΠ-ΝΠ

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) διετούς διάρκειας (υπογραφή από τον παραγωγό ή σύμβουλο)

Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου για τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δηλώνω υπεύθυνα σε γνώση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
2. Η αίτησή μου είναι μοναδική σε επίπεδο επικράτειας στο πλαίσιο της δράσης 1.1 "Βιολογική γεωργία".
3. Είμαι νόμιμος κάτοχος των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση ενίσχυσης
4. Να τηρώ τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 καθώς και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ
του Καν. 73/2009 του Συμβουλίου και να εφαρμόζω τις εθνικές αποφάσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
5. Να τηρώ τις υποχρεωτικές απιτήσεις που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 837/2007 και Καν (ΕΚ) 889/2008
για τη Βιολογική Παραγωγή και την σήμανση των προϊόντων όπως ισχύουν κάθε φορά
6. Δεν είναι σε ισχύ ποινή αποκλεισμού μου για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντική δράση λόγω αποβολής από κάποιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο
7. Δεν είμαι ενταγμένος σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης
8. Δεν είμαι διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό
9. Θα συμμορφώνομαι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
10. Θα παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία και θα διευκολύνω τους κοινοτικούς και εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς
11. Τα αγροτεμάχια δεν είναι εγκαταλειμμένα ή ακαλλιέργητα
12.Τα αγροτεμάχια με μόνιμες φυτείες δεν είναι παγετόπληκτα, καμένα ή μη παραγωγικά

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .….…/………/………

Ο – Η ΑΙΤ………….

(για τη θεώρηση)
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΠ∆) ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
∆ράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Όνοµα πατέρα:

Επωνυµία εκµετάλλευσης:
Έδρα εκµετάλλευσης:
Α.Φ.Μ.:

Α.Α. Ταυτότητας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Επώνυµο:

Όνοµα:

Επωνυµία εταιρείας συµβούλου:
Α.Φ.Μ.:
Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Αριθµός µητρώου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επωνυµία Οργανισµού:
Έδρα Οργανισµού:
Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης:
Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Αριθµός µητρώου:
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Β. ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1Ο Έτος εφαρµογής

□

2ο έτος εφαρµογής

□

Πίνακας 1: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α/α
αιτ.
ενισχ.

α/α
αγρ.
ΑΕΕ

Χαρτογραφικό
υπόβαθρο

Επιλέξιµη
ψηφιοπ.
Έκταση
προς
ένταξη
(Ha)

Έκταση
ΣΠ∆
(Ha)

∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα

Τοποθεσία

Περιοχές
Νatura 2000
(απαιτήσεις
92/43 &
79/409)

Επιλέξιµη
καλλιέργεια
(*)

1ο
έτος

Παρατηρήσεις

2ο
έτος

ΣΥΝΟΛΟ
(*) Οµαδοποίηση καλλιεργειών
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Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)
Πίνακας 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ (για αρδευόµενα αγροτεµάχια)
α/α αγροτεµαχίων του Πίνακα 1 της αίτησης ενίσχυσης και του ΣΠ∆
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(α) Πηγή άρδευσης (1)
(β)

Σύστηµα άρδευσης (2)

(1)

Αντλία ιδιωτική (Ι), κρατική (Κ) ή αρδευτικό κανάλι (ΑΚ) κ.λ.π.

(2)

Στάγδην (Σ), Ράµπα (Ρ), Εκτοξευτήρας (Ε), Μπεκ (Μ)

Πίνακας 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (αν ισχύει)
Α

Β

Γ

Παρατηρήσεις

Είδος ζώων
Αριθµός ζώων
Ύπαρξη σταβλικών
εγκαταστάσεων (Ν/Ο)
Έτος έναρξη βιολογικής
κτηνοτροφίας

Παρατηρήσεις:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

