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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 19‐4‐2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 5383 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
   
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    Προς: Δ/νσεις Αγροτικής 
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ    Οικονομίας & Κτηνιατρικής / 
ΜΟΝΑΔΑ Β2       Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54‐56    Περιφερειακών Ενοτήτων,     
Τ.Κ.: 104 41 Αθήνα    έδρες τους 
Πληροφορίες: Θ. Θεοδωρόπουλος, Α. Χριστιανού    Κοιν.: ΕΥΔ ΠΑΑ 
Τηλέφωνο: 210 5275249, 210 5275251       
e‐mail: atheodoropoulos@mou.gr, achristianou@mou.gr             
 
ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις  σε  θέματα  σχετικά  με  την  υποβολή  και  τον  έλεγχο  των  αιτήσεων 

πληρωμής του Μέτρου 132 του ΠΑΑ 2007‐2013 
 
Σε συνέχεια των από 27/3/2012 εγγράφων μας σχετικά με την έναρξη υποβολής των αιτήσεων 
πληρωμής του Μέτρου 132, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
 
Α) Δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού τραπέζης για την καταβολή του ποσού πληρωμής 
 
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πληρωμής στην ηλεκτρονική εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα 
διόρθωσης  του  πεδίου  του  τραπεζικού  λογαριασμού  του  δικαιούχου,  εάν  ο  δικαιούχος 
επιθυμεί  να  χρησιμοποιήσει  λογαριασμό  διαφορετικό  από  αυτόν  της  Αίτησης  Ενιαίας 
Ενίσχυσης  (ΑΕΕ)  για  την  κατάθεση  του  ποσού  της  πληρωμής  μετά  τον  έλεγχο  και  την 
εκκαθάριση  της  αίτησής  του.  Για  την  αποδοχή  της  μεταβολής,  ο  δικαιούχος  πρέπει  να 
προσκομίσει αποδεικτικό του λογαριασμού (π.χ. βεβαίωση Τράπεζας, φωτοτυπία βιβλιαρίου) 
όπου  να  αναγράφεται  το  Πιστωτικό  Ίδρυμα,  το  IBAN  και  ο  δικαιούχος/συνδικαιούχοι  του 
λογαριασμού. 
 
Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού και μετά 
την  υποβολή  της  αίτησης  πληρωμής,  αλλά  πριν  από  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 
πληρωμής από την ΔΑΟΚ. 
 
Β) Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις αιτούμενες δαπάνες  
 
Ακολουθούν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ανά  κατηγορία  δαπάνης,  αναφορικά  με  την 
διαδικασία  ελέγχου  των  δαπανών,  καθώς  και  τις  τυχόν  περικοπές  που  θα  εφαρμοστούν  σε 
περίπτωση  που  το  μέγεθος  του  ενταγμένου  κλάδου  παραγωγής  της  αίτησης  πληρωμής 
υπολείπεται του εγκεκριμένου. 
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1. Πιστοποίηση 
 
Ι. Ολοκληρωμένη διαχείριση (Agro) 
Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής, θα εγκρίνονται τα αιτούμενα ποσά εφόσον αυτά 
δεν  υπερβαίνουν  τα  αναγραφόμενα  στα  προσκομιζόμενα  τιμολόγια  και  το  εγκεκριμένο 
ποσό  στην  απόφαση  έγκρισης.  Προσοχή,  σε  κάθε  περίπτωση,  εάν  στο  τιμολόγιο 
περιλαμβάνονται  και  μη  επιλέξιμοι  κλάδοι  παραγωγής,  να  γίνεται  ανάλυση  και  αναγωγή 
μόνο στους επιλέξιμους. 
 
ΙI. Βιολογική παραγωγή 
Κατά την αρχική έγκριση, η  Γνωμοδοτική Επιτροπή εφάρμοσε οριζόντιο κανόνα περικοπής 
των  αιτούμενων  ποσών  πιστοποίησης  (βλ.  Παράρτημα  1).  Μείωση  στο  μέγεθος  του 
ενταγμένου κεφαλαίου  (εκτός αυτής λόγω ψηφιοποίησης) επιφέρει αλλαγή στο πληρωτέο 
ποσό βάσει του αλγορίθμου του Παραρτήματος. Ο υπολογισμός του νέου ποσού μπορεί να 
γίνει  με  τη  βοήθεια  του  συστήματος,  στο  φύλλο  ελέγχου  της  αίτησης  στο  οποίο  θα  έχει 
πρόσβαση ο χειριστής της ΔΑΟΚ. 
 

2. Σύμβουλος βιολογικής / Επιβλέπων Agro 
 

Ι. Σύμβουλος βιολογικής 
Α) Για δικαιούχους που είχαν κάνει αίτηση ως μέλη άτυπης ομάδας 
Ο οριζόντιος κανόνας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ήταν κατ’ αποκοπή  (βλ. Παράρτημα 2), 
επομένως  δεν  επαναϋπολογίζονται  τα  ποσά  σε  περίπτωση  μείωσης  τους  μεγέθους  του 
κλάδου, πλην της περίπτωσης που στην έγκριση υπήρχαν περισσότεροι του ενός κλάδοι και 
πλέον  δεν  υφίσταται  κάποιος  από  αυτούς.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  θα  επαναϋπολογιστούν 
κατά περίπτωση, αφού απαιτείται τροποποίηση της απόφασης έγκρισης.  
 
Β) Για δικαιούχους που είχαν κάνει αίτηση ως μεμονωμένοι 
Κατά  την  αρχική  έγκριση,  ο  υπολογισμός  έγινε  βάσει  αλγορίθμου  (βλ.  Παράρτημα  3). 
Μείωση  στο  μέγεθος  του  ενταγμένου  κεφαλαίου  (εκτός  αυτής  λόγω  ψηφιοποίησης) 
επιφέρει  αλλαγή  στο  πληρωτέο  ποσό  βάσει  του  αλγορίθμου.  Ο  υπολογισμός  του  νέου 
ποσού μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του συστήματος, στο φύλλο ελέγχου της αίτησης στο 
οποίο θα έχει πρόσβαση ο χειριστής της ΔΑΟΚ. 

 
ΙΙ. Επιβλέπων Agro 
Ο οριζόντιος  κανόνας  της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής ήταν  κατ’  αποκοπή  (βλ.  Παράρτημα 4) 
και όχι σύμφωνα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, το ποσό της δαπάνης δεν 
επαναϋπολογίζεται σε περίπτωση μείωσης του μεγέθους του κλάδου, πλην της περίπτωσης 
που στην έγκριση υπήρχαν περισσότεροι του ενός κλάδοι και πλέον δεν υφίσταται κάποιος 
από  αυτούς.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  θα  επαναϋπολογιστούν  κατά  περίπτωση,  αφού 
απαιτείται τροποποίηση της απόφασης έγκρισης 

 
3. Σύμβουλος Agro 

Ο οριζόντιος κανόνας ήταν κατ’ αποκοπή, επομένως δεν χρειάζεται να επαναϋπολογιστούν 
τα ποσά σε περίπτωση μείωσης του μεγέθους του κλάδου. 

 
4. Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικές 

Τα  τιμολόγια  των αναλύσεων πρέπει  να  εκδίδονται από  τον παρέχοντα  την υπηρεσία,  όχι 
τον σύμβουλο.  
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Τα τιμολόγια πρέπει να αναφέρουν το είδος και το πλήθος των αναλύσεων, όχι απαραίτητα 
τιμή μονάδας.  
Κατά  την  αξιολόγηση,  με  απόφαση  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής,  εφαρμόστηκε  οριζόντια 
περικοπή των αιτούμενων ποσών στα 50€ ανά ανάλυση,  ενώ για χαμηλότερες αιτούμενες 
τιμές μονάδας, εγκρίθηκαν οι αιτούμενες.   
 
Κατά  τον  έλεγχο  των  δαπανών  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  πρέπει  να  λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω: 
1. Το αιτούμενο φυσικό αντικείμενο (είδος και αριθμός αναλύσεων – στόχοι), όπως έτυχε 

έγκρισης,  καθώς  και  τυχόν  παρατηρήσεις  –  σχόλια  που  υπάρχουν  στο  σύστημα  από 
προηγούμενους διοικητικούς ελέγχους. 

2. Η επιλέξιμη τιμή της κάθε ανάλυσης με μέγιστο το ποσό των 50 ευρώ. 
3. Η  συχνότητα  αναφοράς  του  Οδηγού  Εφαρμογής  Ι:  αναλύσεις  εδάφους,  1  ανά 

αγροτεμάχιο ανά 2 έτη, φυλλοδιαγνωστικές, 1 ανά αγροτεμάχιο ανά έτος, νερού, 1 ανά 
πηγή ανά έτος. 

4. Τυχόν μεταβολή του αριθμού των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 
5. Ενδεχόμενες μεταφορές ποσών στην αίτηση. 
 

5. Εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα προϊόντων 
Είναι  επιλέξιμες  δαπάνες  εργαστηριακών  αναλύσεων  για  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  ή 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών κλπ, ή για την αγορά έτοιμων τεστ 
ελέγχου. 

 
6. Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού παρακολούθησης εκμεταλλεύσεων 

Στο πλαίσιο του ελέγχου, πρέπει να γίνει διασταύρωση με την αρχική αίτηση ενίσχυσης για 
το  είδος  του  εξοπλισμού  που  έχει  αιτηθεί  ο  δικαιούχος,  π.χ.  άδειες  λογισμικού  ή  αγορά 
στερεοσκοπίου  κλπ.  Μάλιστα,  εφόσον  πρόκειται  για  λογισμικό,  να  ελεγχθεί  ότι 
προσκομίζεται  η  άδειας  χρήσης  του  λογισμικού,  ειδάλλως  δεν  είναι  επιλέξιμη  η  δαπάνη 
(Οδηγός Εφαρμογής ΙΙ, 10.2 (Χ)).  
Προσοχή:  κατά  τη  διαδικασία  της  έγκρισης,  μεγάλες  αιτούμενες  δαπάνες,  π.χ. 
μετεωρολογικός  σταθμός  κόστους  5.000  ευρώ,  απορρίφθηκαν  ως  μη  επιλέξιμες  λόγω  μη 
δυνατού  λογιστικού  διαχωρισμού.  Επίσης,  απορρίφθηκαν  ως  μη  επιλέξιμες  οι  δαπάνες 
συνδρομών σε περιοδικά, αγοράς βιβλίων, αποστολής sms, αγοράς Η/Υ και περιφερειακών. 
Τέλος,  ορισμένες  μεσαίου  κόστους  δαπάνες  π.χ.  αγορά  GPS  κόστους  925  ευρώ,  παρότι 
μπορεί να χρησιμοποιούνται από όλη την ομάδα, για διαχειριστικούς λόγους που αφορούν 
στο  Μέτρο  έχουν  εγκριθεί  ως  επιλέξιμες  σε  ένα  συγκεκριμένο  μέλος  της  ομάδας.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση έγκρισης το σχετικό ποσό εμφανίζεται άπαξ σε ένα από 
τα πέντε έτη. 

 
7. Τεχνική κατάρτιση (Υποστήριξη ειδικών στόχων) 

Να ελεγχθεί ότι προσκομίζονται τα δικαιολογητικά του σημείου ΧΙ του Οδηγού Εφαρμογής 
ΙΙ, άρθρο 10.2. 

 
Γ)  Διευκρίνιση  αναφορικά  με  τις  «Μειώσεις  και  αποκλεισμούς  του  καταβλητέου  ποσού 
ενίσχυσης» (ΚΥΑ 1483/2009, άρθρο 22, περίπτ. ΙΙΙ) 
 
Εφόσον στο αιτούμενο προς  καταβολή ποσό υπάρχουν περικοπές  που  προκύπτουν  κατά  τον 
διοικητικό  έλεγχο,  και  οι  περικοπές  αυτές  υπερβαίνουν  το  3%  του  τελικά  επιλέξιμου  ποσού, 
τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η ποινή που προβλέπεται στην περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 22 της 
ΚΥΑ  1483/2009.  Στην  ανωτέρω  διαφορά  δεν  θα  συνυπολογίζονται  οι  περικοπές  που  έχουν 
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προκύψει λόγω λανθασμένων υπολογισμών (π.χ. λανθασμένη εφαρμογή αλγορίθμου, λάθη σε 
αθροίσματα κλπ.). 
Παράδειγμα:  
Συνολικό αιτούμενο ποσό αίτησης, 1300 ευρώ 
Συνολικό επιλέξιμο ποσό μετά τον διοικητικό έλεγχο, 1150 ευρώ 
Διαφορά που διαπιστώνεται ότι οφείλεται σε λανθασμένη χρήση αλγορίθμου, 50 ευρώ 
Διαφορά που οφείλεται σε αίτημα μη επιλέξιμης δαπάνης  (π.χ. δαπάνη πιστοποίησης για μη 
επιλέξιμες καλλιέργειες), 100 ευρώ  
Ποσοστό = 100/1150 = 8,7% (δηλαδή άνω του 3%) 
Τελικό πληρωτέο ποσό = 1150 – 100 = 1050 ευρώ 

Παρακαλούμε για  την ανάρτηση  της παρούσας σε πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας, 
ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 

Π. ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Οριζόντιος κανόνας περικοπής της δαπάνης Πιστοποίησης για τη Βιολογική Παραγωγή 

Το  ετήσιο  επιλέξιμο  ποσό  για  τη  δαπάνη  πιστοποίησης  υπολογίζεται ως  εξής:  (Για  το  πρώτο 
έτος προστίθεται επιπλέον ποσό 80 ευρώ για τυχόν εφάπαξ κόστος πιστοποίησης.)  
 
Τα ποσά είναι σε ευρώ, ανά Ha, κατ’ έτος 

 
Για τα πρώτα 

2 ΗΑ 

Για τα 
επόμενα 
3 ΗΑ 

Για τα 
επόμενα 
5 ΗΑ 

Για τα 
επόμενα 
10 ΗΑ 

Για κάθε 
επόμενο ΗΑ 

Ελιές ελαιοποιήσιμες, 
βρώσιμες 

48  44  40  20  10 

Αμπέλι Οινοποιΐας  60  53 42 30  15
Αμπέλι VQPRD – 
επιτραπέζιο, Σταφίδα 
Κορινθιακή – 
Σουλτανίνα, Αρωματι‐
κά φυτά 

67  55  50  40  20 

Ρύζι, Σιτηρά, Φασόλι 
ξερό, Φασόλια με 
υποστύλωση, Ρεβύθι‐
Φακή, Λοιπά Όσπρια, 
Αραβόσιτος, Βρώμη‐
Σίκαλη, Κριθάρι 

33  30  28  20  10 

 

Τα ποσά είναι σε ευρώ, ανά Μονάδα, κατ’ έτος   

 
Για τα πρώτα 
100 ζώα 

Για τα επόμενα 
100 ζώα  

Για τα επόμενα 
200 ζώα  

Για κάθε επόμενη 
μονάδα  

Πρόβατα‐Αίγες  2,85  2,37 2,03 1,19 

 
Για τα πρώτα 

15 ζώα 
Για τα επόμενα 

15 ζώα  
Για τα επόμενα 

30 ζώα  
Για κάθε επόμενη 

μονάδα  
Βοοειδή  10,66  7,46 5,32 3,2 
Μόσχοι πάχυνσης  6,4  4,5 3,9 1,9 

 
Για τα πρώτα 

30 ζώα 
Για τα επόμενα 

20 ζώα  
Για τα επόμενα 

50 ζώα  
Για κάθε επόμενη 

μονάδα  
Χοιρομητέρες  21  21,3 5,32 3,2 

 
Για τα πρώτα 
1000 ζώα 

Για τα επόμενα 
1000 ζώα  

Για τα επόμενα 
2200 ζώα  

Για κάθε επόμενη 
μονάδα  

Κότες αυγοπαραγωγής 0,7  0,27 0,15 0,04 

 
Για τα πρώτα 
2000 ζώα 

Για τα επόμενα 
2000 ζώα  

Για τα επόμενα 
4500 ζώα  

Για κάθε επόμενη 
μονάδα  

Κοτόπουλα κρεατοπα‐
ραγωγής 

0,35  0,14  0,06  0,03 

 
Για τις πρώτες 
100 μονάδες 

Για κάθε επόμενη 
μονάδα  

Μελισσοσμήνη  2,13  1,6
Για χοιρίδια και υπόλοιπα, δεν υπολογίζεται επιλέξιμη δαπάνη. 

Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κλάδοι παραγωγής, τα ποσά αθροίζονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Οριζόντιος  κανόνας  περικοπής  της  δαπάνης  αμοιβής  Συμβούλου  στη  Βιολογική  Παραγωγή 

για ομάδες 

Το επιλέξιμο ποσό υπολογίζεται ως εξής:  
Πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των μελών της ομάδας που πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, 
με ένα ποσό για την πενταετία για κάθε μέλος. Το ποσό πενταετίας είναι διαφορετικό για κάθε 
κλάδο παραγωγής. Συγκεκριμένα, 
Ζώα       3300 ευρώ, κατά μέλος, στην πενταετία 
Αμπέλι‐Φασόλι  3000 
Ελιές      2400 
Λοιπά      2000 
 
Το συνολικό ποσό πενταετίας που προκύπτει για όλη την ομάδα επιμερίζεται σε κάθε μέλος και 
κάθε έτος, με την ίδια αναλογία που είχε αρχικά επιμεριστεί η αιτούμενη δαπάνη στις αιτήσεις. 
Στις περιπτώσεις ομάδων με περισσότερους από έναν κλάδο παραγωγής, οι δαπάνες πενταετί‐
ας υπολογίζονται αναλογικά, σύμφωνα με την κατανομή των κλάδων παραγωγής στην ομάδα. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 
Οριζόντιος  κανόνας  περικοπής  της  δαπάνης  αμοιβής  Συμβούλου  στη  Βιολογική  Παραγωγή 

για μεμονωμένους 

Το ετήσιο επιλέξιμο ποσό υπολογίζεται ως συνάρτηση των ΜΑΕ της καλλιέργειας, και διαφέρει 
από κλάδο σε κλάδο παραγωγής. Συγκεκριμένα:  
 
Τα ποσά είναι σε ευρώ, ανά ΜΑΕ, κατ’ έτος 

 
(Α) 

Ελάχιστο ποσό 
(<=0,5 ΜΑΕ) 

(Β)
Για την επόμενη 

0,5 ΜΑΕ 
(0,5‐1 ΜΑΕ) 

(Γ)
Για τις επόμενες 

2 ΜΑΕ 
(1‐3 ΜΑΕ) 

(Δ)
Για κάθε 

επόμενη ΜΑΕ 
(>3 ΜΑΕ) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες, 
βρώσιμες, Αμπέλι Οινοποιΐας – 
VQPRD, Αρωματικά φυτά 

150  300  200  50 

Αμπέλι επιτραπέζιο, Σταφίδα 
Κορινθιακή – Σουλτανίνα  

150  300  225  57,14 

Ρύζι  100 200 150 35,71
Σιτηρά, Αραβόσιτος, Βρώμη‐
Σίκαλη, Κριθάρι 

100  200  150  35,71 

Φασόλι ξερό, Φασόλια με 
υποστύλωση, Ρεβύθι‐Φακή, 
Λοιπά Όσπρια 

100  200  150  35,71 

Πρόβατα‐Αίγες  200 350 200 50 
Βοοειδή   200 350 200 50 
Μόσχοι πάχυνσης  0 0 0 0 
Χοιρομητέρες  200 350 150 35,71
Χοιρίδια  0 0 0 0 
Μελισσοσμήνη  200 350 200 50 
Κότες αυγοπαραγωγής, 
Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής 

200  350  150  35,71 

Λοιπά  0 0 0 0 
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Αν οι ΜΑΕ είναι λιγότερες από 0,5, τότε το ποσό ισούται με το ποσό της στήλης (Α). Αν οι ΜΑΕ 
είναι μεταξύ 0,5 και 1,  τότε το ποσό υπολογίζεται ως εξής: στήλη(Α)+(ΜΑΕ‐0,5)*στήλη(Β).  Για 
περισσότερες  της  1  ΜΑΕ,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  στήλη  (Α),  και  το  ποσό  υπολογίζεται 
ξεκινώντας  από  τη  στήλη  (Β)  (για  την  1η ΜΑΕ),  και  προσθέτοντας  τις  επόμενες ΜΑΕ  επί  το 
αντίστοιχο ποσό ανά ΜΑΕ (στήλες (Γ) και (Δ)).  
Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κλάδοι παραγωγής, τα ποσά αθροίζονται.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Οριζόντιος  κανόνας  περικοπής  της  δαπάνης  αμοιβής  Επιβλέποντα  στην  Ολοκληρωμένη 

διαχείριση  

Ελιές            1200 ευρώ, κατά μέλος, στην πενταετία 
Αμπέλι και φασόλια       1500 ευρώ 
Ρύζι και άλλες καλλιέργειες    1000 ευρώ 
 


