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ΜΕΤΡΟ 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα 

 
Καλεί 

 
όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς 

να συμμετάσχουν στο μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» 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. 

 

Το μέτρο 2.1.3 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013 εφαρμόζεται σύμφωνα με: 

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 36α παρ. iii και 38. 

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 παραπάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του ΠΑΑ. 

4. Το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 37  
5. Την υπ. αριθ. 10184/10.05.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1211/20.05.2012). «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική 

δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007 – 2013» 
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6. Την υπ. αριθ. 1408/2.04.2012 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (μέτρο 213). 

7. Τα συμπεράσματα της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που πραγματοποιήθηκε στις 6/03/2008 με την οποία 
εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξης. 

8. Την υπ. αριθ. 2049/20-4-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1183) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013. 

9. Την υπ. αριθ. 2373/28-05-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
 

1. Στόχος του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 
στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»  

Στόχος του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του 
Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» είναι η προστασία και βελτίωση των 
οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ 
(Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών). 
 
Το μέτρο 2.1.3 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 
213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.  
Φορέας εφαρμογής είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητα.  
Φορείς υλοποίησης είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών και οι Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά από σχετική εξουσιοδότηση.  
Ως φορείς διαχείρισης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΥΔ 
ΠΑΑ).  
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 οκτώ εκατομμύρια διακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ 
(8.000.228 €) και αφορούν Δημόσια Δαπάνη. 

Το μέτρο 2.1.3 του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
με ποσοστό από 76,54% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα του προγράμματος και όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά. 

 
3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης  

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 21/10/2013 έως 08/11/2013. Η διαδικασία υποβολής 
περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.                             

 

4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης  
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Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 213 «Ενισχύσεις 
αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη.  

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν πρωτόκολλο.  

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε μία μόνο ΔΑΟΚ, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του 
ενός νομούς οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης 
υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). 

 
5. Πεδίο εφαρμογής  

α. Περιοχές Παρέμβασης 
Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 
2000. 
β. Τομείς παρέμβασης 

Επιλέξιμοι είναι ιδιόκτητοι βοσκότοποι οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας 
πανίδας, δεν χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική 
αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) 
και δεν είναι συνιδιόκτητοι.  

 
6. Δικαιούχοι  - κριτήρια ένταξης 

Α.  Δικαιούχοι των ενισχύσεων του μέτρου 213 μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  που πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους 
βοσκότοπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, εντός περιοχών Natura 
2000 υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι οποίοι φέρουν σήμανση, ότι 
απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, με ευθύνη των καθ’ ύλην 
αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.  

Δεν δύναται 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. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη 

οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη 
iii. Ανήλικα άτομα  

 

Β. Κριτήρια ένταξης 

Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής. 
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Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι της δράσης 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000», πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας. 

α. Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Να υποβάλλουν, με τη διαδικασία της παραγράφου 7 «Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά», αίτηση 
ενίσχυσης στην οποία περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

αα.  Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2013 του ενδιαφερόμενου. 
ββ.  Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης γεγονός που τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αποκλείονται από την ένταξη βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση 
στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, 
Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι. 

γγ.  Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης, όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 5α της παρούσας πρόσκλησης. 

δδ.  Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,05 εκτάρια (Ha)  
εε. Φέρουν σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. 

 

β. Κριτήρια επιλογής: 

Από τους υποψηφίους δικαιούχους 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 κριτήρια 
επιλογής του μέτρου.  
Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής του μέτρου και η αντίστοιχη βαθμολογία και η σειρά προτεραιότητας αυτών, έχουν ως εξής: 
 

Κριτήρια Βαθμοί 

Επαγγελματίας αγρότης 20 

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο 20 

Είναι ενταγμένος σε γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο 20 

Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης 20 

Περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξίας 20 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη 
βαθμολογία στα παραπάνω κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται. 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τη σειρά κατάταξης, με βάση τις Διαθέσιμες πιστώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
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. 

Για την τεκμηρίωση της ένταξης στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο απαιτείται η απόφαση ένταξης. 
 

7. Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. 

Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χορηγείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  

Στο Παράρτημα  της παρούσας πρόσκλησης παρατίθεται υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
β. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την 
ταυτοπροσωπία. 

 
γ. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση 
ενίσχυσης. 

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του 
δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 
1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό 
είναι αληθή. 

Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας / 
κυριότητας ως εξής: 

• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, 

• Αποδοχή κληρονομιάς, 

• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, 

• Κτήση με προσκύρωση, 

• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, 

• Κληρονομητήριο. 

Τροποποιήσεις του Ε9 στην αρμόδια ΔΟΥ, ακόμη και μετά τον έλεγχο, δύνανται να γίνουν αποδεκτές εφόσον 
πραγματοποιούνται για να διαλευκάνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να είναι διαθέσιμα εκ μέρους των 
γεωργών, όταν ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

δ. Αντίγραφο της  ΑΕΕ του 2013 στην οποία εμφανίζεται ο βοσκότοπος που αποτελεί νησίδα φυσικής βλάστησης και η 
ύπαρξη ζώων. 

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Mητρώο Αγροτών και Aγροτικών Εκμεταλλεύσεων θεωρημένη από το Κέντρο Ελέγχου 
Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ). 

στ. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει 
τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της. 

ζ. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει 
δηλωθεί στην ΑΕΕ. 
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η. Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης ότι ο βοσκότοπος αποτελεί νησίδα φυσικής βλάστησης, βρίσκεται σε 
περιοχή του δικτύου Natura 2000, μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του Φορέα και έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση, για την 
απαγόρευση της βόσκησης στο βοσκότοπο του ενδιαφερόμενου, το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου 
έτους. 

Για την τεκμηρίωση της μόνιμης κατοικίας στο Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης, προσκομίζεται Βεβαίωση του 
δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στον τόπο που βρίσκεται 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.  

Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του Νέου Γεωργού προσκομίζεται Απόφαση Ένταξης στο μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών». 

Για την τεκμηρίωση της ένταξης σε γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο προσκομίζεται Απόφαση Ένταξης στο μέτρο. 

Ο φορέας υλοποίησης της δράσης έχει δικαιοδοσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτηση ενίσχυσης. 

 

8. Δεσμεύσεις δικαιούχων 

Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης, δηλώνουν με  ευθύνη τους ότι δεσμεύονται για τα παρακάτω:  

α. Να αρχίζουν να εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη τις δεσμεύσεις των παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η που ακολουθούν 
από 1η Ιανουαρίου 2014.  

β. Να μη χρησιμοποιούν για τη βόσκηση των ζώων τους το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου εκάστου 
έτους τους βοσκότοπους τους οποίους εντάσσουν στο μέτρο 213 και οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, όπου 
αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας και φέρουν σήμανση με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης. 

γ. Να διατηρούν τη σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου 
έτους. 

δ. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και 
κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής. 

ε. Να τηρούν φάκελο Natura, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της 
τελευταίας πληρωμής και ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: 

• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης 
• Υπογεγραμμένη σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της 
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής 
• Αντίγραφα των ΑΕΕ 
• Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. 

στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της αριθ. 10184/13.05.2013 
απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211). Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής στο 
φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ. 
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ζ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα. Η 
διαδικασία διενέργειας των ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 17 της αριθ.  10184/13.05.2013 απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211). 

η. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές 
συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση, 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
νέου προγράμματος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
διακόψουν τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις. 

 
9. Ύψος Ενίσχυσης 

Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 € ανά  Ha ετησίως. 
 

10. Κυρώσεις 

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κατά την εφαρμογή του Μέτρου 213 «“Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 

α. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής  

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 της αριθμ. 10184/13-05-
2013 απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211), η υποβολή αίτησης πληρωμής μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 16 της 
ανωτέρω απόφασης, οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, 
εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση 
θεωρείται μη αποδεκτή. 

β.  Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη δράση βάσει της έκτασης 

αα.   Σε καμία περίπτωση δε χορηγείται ενίσχυση για έκταση μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία εντάχθηκε. 

ββ.  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 1%.  

100 × (έκταση σύμβασης  − δηλωθείσα έκταση) 
Δηλωθείσα έκταση 

Εάν οι σχετικές γεωργικές εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. αλλά δεν έχουν γίνει αντικείμενο αίτησης πληρωμής του 
προγράμματος δεν εφαρμόζεται η κύρωση. 
γγ. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας ευρεθεί μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα στην αίτηση 
πληρωμής (αιτηθείσα), η δηλωθείσα έκταση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.  
Εάν η δηλωθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική 
ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα και μέχρι την 
έκταση της σύμβασης. 
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Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής δηλωθείσας 
έκτασης στην αίτηση πληρωμής είναι μικρότερη ή ίση με 0,1 εκτάριο και δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% 
της συνολικής έκτασης, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις σε επίπεδο καλλιεργητικής ομάδας. 
δδ. Οι εκτάσεις που δηλώνονται από ένα δικαιούχο, για τις οποίες λαμβάνεται το ίδιο ύψος της ενίσχυσης, θεωρείται ότι 
αποτελούν μία ομάδα καλλιέργειας. 

Στην περίπτωση που η έκταση ανά ομάδα καλλιέργειας, η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης, υπερβαίνει την έκταση 
που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ ενταχθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον 
τύπο:  

100 × ( )
σαθεπροσδιορισ

σαθεπροσδιορισσααιτηθε
ί

ίί −  

   και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής: 

i. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας 
έκτασης. 

ii. 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 και 

iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης 
για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα. 

iv.  Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση, την οποία θα 
δικαιούτο ο γεωργός για το εν λόγω ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο αυτού του μέτρου με βάση την έκταση, όπως 
προηγουμένως. Επιπλέον το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας και της 
προσδιορισθείσας έκτασης συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης 
βάσει του Καν.(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 ή του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 73/2009 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω 
δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους 
εφαρμογής της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο 
παραγράφεται.  

ε.ε  Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, οφείλεται σε παρατυπίες 
που διαπράχθηκαν από πρόθεση, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούτο ο κάτοχος της εκμετάλλευσης στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, εάν η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 0,5% της 
προσδιορισθείσας έκτασης ή το 1 εκτάριο. 
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 αιτηθείσας έκτασης και της 
προσδιορισθείσας και επιπλέον το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
μέτρου στήριξης βάσει του Καν.(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 ή του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 73/2009 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω 
δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής 
της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δε συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο παραγράφεται. 
γ.  Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης  
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Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις 
εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

δ. Μη υποβολή ΑΕΕ - αίτησης πληρωμής 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 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. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος αποβάλλεται 
από τη δράση. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής. 

ε.  Διακοπή της σύμβασης 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την ολοκλήρωση της πενταετίας, 
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 ή 3ου 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 τα 
προηγούμενα έτη. 
γ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή 
εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. 
Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα 
έτη. 
Εξαίρεση από τις παραπάνω κυρώσεις αποτελούν οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας του άρθρου 20 της αριθμ. 10184/13.05.2013 
απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211). 
στ. Πρόσθετες κυρώσεις 

Οι πρόσθετες κυρώσεις αφορούν σε παρατυπίες που σχετίζονται με δεσμεύσεις του μέτρου. 

α. Σε περίπτωση διαπίστωσης βόσκησης του βοσκότοπου εντός του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 
δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη της παράβασης συνεπάγεται 
αποβολή του δικαιούχου από το μέτρο και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με 
τους νόμιμους τόκους.  

β. Μη εύρεση της ειδικής σήμανσης θεωρείται μονομερής διακοπή του μέτρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις της 
παραγράφου 5 της αριθμ. 10184/13.05.2013 απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211). 

η.  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 τα 
προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους και αποβάλλεται το Μέτρο. 
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θ.  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.  

ι. Ιεράρχηση Μειώσεων 

Σε περίπτωση επιβολής πολλών μειώσεων, οι μειώσεις επιβάλλονται με την ακόλουθη σειρά:  
• πρώτον, η παράγραφος 2δ και 2ε του άρθρου 18 της αριθμ. 10184/13.05.2013 απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 1211) 
• στη συνέχεια, οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου  
• στη συνέχεια, για την εκπρόθεσμη υποβολή το σημείο 1 το ανωτέρω άρθρου  
• στη συνέχεια, η παράγραφος 2β του ανωτέρω άρθρου 
• στη συνέχεια οι κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης 
• τέλος, ποσά τα οποία έχουν προκύψει από συμψηφισμούς προηγούμενων ετών ή άλλων προγραμμάτων. 

 

11.   Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης – έγκριση δικαιούχων 

α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ο αρμόδιος φορέας προβαίνει στην 
αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 
20 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 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, υπολογίζεται το ετήσιο και το 
συνολικό αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο της δέσμευσης, λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αιτούντες- υποψήφιοι δικαιούχοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και με βάση τη 
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα κριτήρια επιλογής, 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 δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 
δημοσιοποίησης στους Δήμους. 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 πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 της αριθ. 10184/10.05.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1211/20.05.2012).    

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες : 
1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες 

υπηρεσίες 
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2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr , 
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr  
4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις  
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

 
ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.et.gr/


 

12 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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