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ΘΕΜΑ: 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 

μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-

2020» 

 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το 

άρθρο 69, παρ. 2. 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). 

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 

138/2017). 
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4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄/2019).  

5. Την υπ’ αριθμ. 242/14-1-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (ΦΕΚ Β’ 34/2020). 

6. Την υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που 

βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 125/2007).  

7. Την υπ’ αριθ. 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 

Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2538/7-11-2011). 

8.  Την υπ’ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιοργάνωση των 

Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 

3066/26-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9.  Την υπ’ αριθ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

“Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 794/2008). 

10.  Την υπ’ αριθ. 104/7056/21-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Εθνικές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 

ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.   

11. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας  2014- 2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  
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2.   Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

3.   Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 

165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 

485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

4.   Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 

στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

5.   Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει (EE L 227/31.07.2014). 

6.   Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά 

με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 

227/31.07.2014). 

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 

227/31.07.2014). 

8.   Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 

απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 

πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 181/20.06.2014). 

9.    Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για 

την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για 
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στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.    Την υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.  8586/4-8-2017  

(ΦΕΚ  2850/Β’/11-8-2017) και 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018) Υπουργικές 

Αποφάσεις και ισχύει. 

Γ.  Την υπ’ αριθμ. 1267/8-5-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 

Δ.   Την υπ’ αριθμ. 28810/8-5-2020 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Ε.  Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού Προϋπολογισμού.         
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός   

 
Σκοπός της παρούσας είναι η τρίτη (3η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.  

8586/4-8-2017 (ΦΕΚ  2850/Β’/11-8-2017) και 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018) 

Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.  

Οι διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 2 

Ενισχυόμενη Δράση – Σκοπός 

Το Άρθρο 1 «Ενισχυόμενη δράση – Σκοπός» αντικαθίσταται ως ακολούθως:    

«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, 

διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης 10.1.08  «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.  

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των 

ακμαίων των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων: 

 καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη    

(Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της 

βερικοκιάς 

 καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της 

αχλαδιάς και της κυδωνιάς 

 καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού της 

δαμασκηνιάς 

 ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού του αμπελιού  

και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων. 

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω 

μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των 
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υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και στους 

αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.  

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των 

οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις 

Περιοχές Εστίασης: 

4α)  Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,   συμπεριλαμβανομένων 

των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 

ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης 

των ευρωπαϊκών τοπίων και 

4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των       

λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων».  

 

Άρθρο 3 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Στο Άρθρο 3, «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί», η παράγραφος 5, όπως τροποποιήθηκε με το 

Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου  

Ως γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου θεωρείται ο φυσικός φάκελος 

που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαιούχοι. Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ 

ελάχιστον:  

 Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο 

της Πολλαπλής Συμμόρφωσης  

 Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά 

αγροτεμάχιο και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα) και πώλησης προϊόντων αυτής  

 Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: παραστατικά των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την αγορά ατμιστήρων-διαχυτήρων και φερομονικών παγίδων 

παρακολούθησης & παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών εκ 

μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου  

 Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτών, 

υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα Γεωπόνο». 
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Άρθρο 4 

Πεδίο εφαρμογής 

Το Άρθρο 4 «Πεδίο εφαρμογής», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-

2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, 

της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού και  εφαρμόζεται στις περιοχές 

καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την επικράτεια». 

 

Άρθρο 5 

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

Στo Άρθρο 5 «Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης», η 

παράγραφος Γ «Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης», η οποία προστέθηκε με το Άρθρο 3, 

παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και τροποποιήθηκε με το 

Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Γ. Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης από 

περισσότερα από ένα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δεν είναι 

επιλέξιμες για καταβολή της κατ’ έτος ενίσχυσης της παρούσας, αιτήσεις πληρωμής που 

υποβάλλονται από δικαιούχους της παρούσας οι οποίοι είναι μέλη αναγνωρισμένων 

Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) 

των τομέων οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εγκεκριμένα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατά την έννοια της αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 

594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, στα οποία το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ περιλαμβάνεται ως 

δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για επιλέξιμη/ες στη δράση 10.1.08 

καλλιέργεια/ες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, 

επιτραπέζιο αμπέλι και σταφίδα) για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής της 

δράσης της παρούσας, με την/τις οποία/ες (καλλιέργεια/ες) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι 

έχουν ενταχθεί στη δράση. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται κατά τη χρονική στιγμή που 

διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων πληρωμής εκάστου έτους εφαρμογής 

της παρούσας. 

Για τις ανάγκες του κριτηρίου της παρούσας παραγράφου, τα στοιχεία των μελών των 

αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών 

προϊόντων (ΚΟΑ) του τομέα οπωροκηπευτικών, αντλούνται από τα πλέον πρόσφατα 

οριστικά καταχωρημένα στοιχεία των παραγωγών μελών στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

«Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» (οπωροκηπευτικών), η οποία δημιουργήθηκε και 
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λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3704/88539/2-8-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 

2516/Β΄/16-8-2016), όπως ισχύει». 

 

Άρθρο 6 

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης 

Α. Στο Άρθρο 6 «Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης», η παράγραφος Α «Κριτήρια επιλεξιμότητας 

εκμετάλλευσης», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 4, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-

2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 6, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 

Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης 

1.  Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, τα αιτούμενα προς ένταξη 

αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν το παρακάτω κριτήριο επιλεξιμότητας: 

 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου, η οποία καθορίζεται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, 

νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με 

συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών. 

2.  Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: 

α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών  

  β) είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί  

η υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης για 

την οποία ισχύει ότι αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία είναι 

ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, δράσεις των 

Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» 

του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας 

γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό 

συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου 

 δ) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο προηγούμενης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 

 ε) είναι ενταγμένα στη δράση της μακροχρόνιας παύσης εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών 

στ) είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου ως αμπελώνες υπό 

αναδιάρθρωση στους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε 

αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση. Αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους 

οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί αναφύτευση και οι οποίοι στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
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υποψηφίου είναι δηλωμένοι ως αμπελώνες για παραγωγή οίνου, είναι επιλέξιμοι για 

ένταξη στη δράση. 

3.  α) Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της παρούσας δράσης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά 

εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της 

αρδεύσιμης έκτασης» της δράσης 10.1.04 «Μείωση της  ρύπανσης νερού από γεωργική 

δραστηριότητα» καθώς και στη δράση 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί 

η υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης, για 

την οποία ισχύει ότι οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της εν λόγω Πρόσκλησης μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στη δέσμευση Γ «Χλωρά 

λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον 

στο 20% της αρδεύσιμης έκτασης» της δράσης 10.1.04 «Μείωση της  ρύπανσης νερού 

από γεωργική δραστηριότητα» καθώς και στη δράση 10.1.10 «Προστασία τοπικών 

αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020. Στην 

περίπτωση της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

δράσης, η στήριξη που προκύπτει από τους ανωτέρω συνδυασμούς δράσεων, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 900 €/Ha/έτος. 

β) Δικαιούχος προηγούμενης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, δύναται να υποβάλει 

αίτηση στήριξης σε επόμενη Πρόσκληση της δράσης 10.1.08, για διαφορετικά από τα 

αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης Πρόσκλησης της δράσης.  

4.      Ένας υποψήφιος/δικαιούχος της δράσης της παρούσας, μπορεί να υποβάλει αίτηση 

στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από 

τα ενταγμένα στο πλαίσιο της δράσης της παρούσας αγροτεμάχια». 

 

Β. Στο Άρθρο 6 «Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης», η παράγραφος Β «Κριτήρια επιλογής 

εκμετάλλευσης», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 4, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-

2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 6, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 

Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Β.  Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης  

Για τους υποψηφίους, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς το κριτήριο 

επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των 

αιτήσεων στήριξης της Πρόσκλησης της δράσης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της 

Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής: 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Υδατικά συστήματα με 

κακή ποιοτική (χημική) 

κατάσταση, όσον αφορά 

στα υπόγεια ύδατα 

1.1 

Συνολική υπό ένταξη 

γεωργική γη (Ha) σε περιοχές 

με κακή ποιοτική κατάσταση 

υπογείων υδάτων 

(0,05-0,10 Ha = 0,8 μόρια  

0,11-0,20 = 1,6 μόρια 

0,21-0,3 = 2,4 μόρια  

           …  

3,91-4,00 = 32 μόρια 

        … 

≥ 9,91 Ha = 80 μόρια) 

 

 

0,8 – 80 

 

 

Οι εκμεταλλεύσεις που 

έστω και ένα τμήμα τους 

βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή 

(περιοχές NATURA, 

θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων)  

2.1 

Συνολική υπό ένταξη 

γεωργική γη (Ha) εντός 

προστατευόμενων περιοχών 

(0,05-0,10 Ha = 0,7 μόρια  

0,11-0,20 = 1,4 μόρια  

0,21-0,3 = 2,1 μόρια  

         …   

3,91-4,00 = 28 μόρια 

       …  

≥ 9,91 Ha = 70 μόρια) 

 

0,7 – 70 

 

 

Ομάδες και οργανώσεις 

παραγωγών 
3.1 

Ο αιτών ανήκει σε ομάδα ή 

οργάνωση παραγωγών   

ΝΑΙ = 50 

ΟΧΙ = 0 

 

Σε περίπτωση που μια υπό ένταξη εκμετάλλευση πληροί περισσότερα του ενός κριτήρια 

επιλογής, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά. 
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Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής της δράσης, η πιστοποίηση τόσο της συνολικής υπό 

ένταξη γεωργικής γης σε περιοχές με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση υπογείων υδάτων όσο 

και της συνολικής υπό ένταξη γεωργικής γης εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές 

NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) καθώς και της ιδιότητας του αιτούντος 

ως μέλους αναγνωρισμένης Ομάδας ή Οργάνωσης παραγωγών, γίνεται μηχανογραφικά. 

Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής 1.1 «Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε περιοχές 

με κακή ποιοτική κατάσταση υπογείων υδάτων» και 2.1 «Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη 

(Ha) εντός προστατευόμενων περιοχών», η πιστοποίηση της προτεινόμενης προς ένταξη 

εκμετάλλευσης που πληροί τα εν λόγω κριτήρια, βασίζεται σε δεδομένα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Για τις ανάγκες μοριοδότησης των υποψηφίων βάσει του ως άνω κριτηρίου επιλογής 3.1 «Ο 

αιτών ανήκει σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών», χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα 

οριστικά καταχωρημένα στοιχεία των παραγωγών μελών των αναγνωρισμένων Ομάδων 

Παραγωγών (ΟμΠ) και Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) των τομέων οπωροκηπευτικών και 

οίνου, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» (τομέας 

οπωροκηπευτικών), η οποία, ως προς τις Οργανώσεις Παραγωγών, δημιουργήθηκε και 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3704/88539/2-8-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 

2516/Β΄/16-8-2016), όπως ισχύει, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο 

Οργανώσεων Παραγωγών» (τομέας οίνου)». 

 

Άρθρο 7  

Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις  

Α. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις», η παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε με το 

Άρθρο 5, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 

7, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:   

«Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών 

τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας. 

         Στο πλαίσιο τήρησης της γραμμής βάσης της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν, μεταξύ 

άλλων, να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια για 

διάθεση στην αγορά, η οποία αφορά συγκεκριμένο/ους εντομολογικό/ούς εχθρό/ούς 

(καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέτης, καρπόκαψα μηλιάς, καρπόκαψα δαμασκηνιάς, 

ευδεμίδα) και καλλιέργεια/ες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, 

δαμασκηνιά, αμπέλι), καθώς και να τηρούν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης Μητρώο Εισροών και Εκροών και Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). 
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         Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για 

δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το 

περιβάλλον και το κλίμα) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

προσαρμογή τους σε περίπτωση τροποποιήσεων στα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

(γραμμή βάσης), πέραν των οποίων εκτείνονται οι δεσμεύσεις. Αυτή η ρήτρα καλύπτει 

επίσης τις απαιτούμενες προσαρμογές για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των 

πρακτικών που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

(γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον), σε περίπτωση 

τροποποίησης των πρακτικών αυτών». 

 

Β. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, σημείο 1, όπως 

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής 

Απόφασης και με το Άρθρο 7, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής 

Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1.    Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται: 

α.  Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των 

μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, 

αχλαδιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς και του αμπελιού και, συγκεκριμένα, της 

καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς, βερικοκιάς, της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, 

αχλαδιάς, κυδωνιάς, της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της 

δαμασκηνιάς και της ευδεμίδας στην περίπτωση του αμπελιού, στα ενταγμένα στη 

δράση αγροτεμάχια του οπωρώνα ή του αμπελώνα, αντίστοιχα, μέσω της υλοποίησης 

Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα, 

αντίστοιχα, ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και φερομονικών 

παγίδων παρακολούθησης. Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια 

επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των 

συγκαλλιεργούμενων ειδών. 

β.  Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο 

Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης. Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής 

εκάστου έτους εφαρμογής οφείλει να έχει καταρτιστεί και να είναι διαθέσιμο, πριν την 

έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια. 

     Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα 

όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις του 
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ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα μικρολεπιδόπτερα–στόχους, τα 

Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους 

Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του 

ΥπΑΑΤ, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των 

μικρολεπιδοπτέρων - στόχων στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Λεπτομέρειες 

σχετικά με το περιεχόμενο του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής, δύνανται να καθορίζονται 

σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ. 

Στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να προβλέπεται η αντιμετώπιση, μέσω της 

μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης, του συνόλου των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων για 

εκάστη καλλιέργεια της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται αποδεκτό 

Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής που προβλέπει τη μη χρήση ατμιστήρων-διαχυτήρων για 

συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων εκάστου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που 

προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για το σύνολο των καλλιεργειών που 

χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο ενταγμένης 

εκμετάλλευσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων-

διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το 

εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά. 

Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να 

καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από 

επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο επιβλέπων 

Γεωπόνος υπογράφει το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει 

και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος 

οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα 

Γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων Γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρημένο Ετήσιο 

Σχέδιο Εφαρμογής του έτους διακοπής της συνεργασίας καθώς και όλα τα επόμενα 

Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής που έπονται του έτους διακοπής της συνεργασίας. 

 γ. Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, να κάνουν: 

       μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) 

πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της 

βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής 

για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού και   

       αποκλειστική χρήση φερομονών τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις 

καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς 

και, αντίστοιχα, τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της 

μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού». 
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Γ. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, σημείο 5, όπως 

μετονομάσθηκε με το Άρθρο 5, παράγραφος Δ της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής 

Απόφασης και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7, παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 

Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«5. Να διατηρούν, για λόγους ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής της ενισχυόμενης 

μεθόδου, ηρτημένους στα δέντρα ή στα πρέμνα του αμπελιού, αντίστοιχα, των ενταγμένων στη 

δράση αγροτεμαχίων, τους ατμιστήρες-διαχυτήρες και τις φερομονικές παγίδες 

παρακολούθησης που προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 31 

Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους».  

 

Άρθρο 8 

 Ύψος ενίσχυσης 

Το Άρθρο 8 «Ύψος ενίσχυσης», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-

2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής 

Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται: 

 στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά 

εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της 

ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας 

δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς) 

 στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 ανά 

εκτάριο ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, 

της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν 

την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών 

 στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά 

εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της 

δαμασκηνιάς 

 στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 426,30 

€ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο 

αμπέλι  

 στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 563,50 

€ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο 

αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα.  
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Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα 

Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της 

αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. 

Στην περίπτωση των ποικιλιών αμπέλου διπλής χρήσης, για τον υπολογισμό, κατά την ένταξη, 

της δημόσιας δαπάνης στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης, λαμβάνεται υπόψη το ύψος ενίσχυσης 

της καλλιεργητικής ομάδας (χρήσης) αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο - σταφίδα) της 

πλέον πρόσφατης ΕΑΕ, βάσει της οποίας ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση στήριξης για ένταξη στη 

δράση.  

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την 

απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής 

που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης». 

                                                                             

Άρθρο 9 

Διαδικασία  έκδοσης  Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Ανάκληση - Τροποποίηση 

Α. Στο Άρθρο 12 «Διαδικασία  έκδοσης  Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Ανάκληση -  

Τροποποίηση», η παράγραφος  Γ, σημείο 2, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8, παράγραφος 

Α της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 12, παράγραφος Γ της 

υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2.   Η τροποποίηση πράξης μπορεί να αφορά: 

•   τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης 

•   αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης,   

     επώνυμο, ΙΒΑΝ κλπ.) 

•   μεταβίβαση εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής 

 Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε 

προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης καθώς και σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή 

αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων. 

       Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ενταγμένης στη δράση καλλιέργειας από καλλιέργεια 

που ανήκει σε διαφορετική καλλιεργητική ομάδα (αντικατάσταση πυρηνοκάρπων (πλην 

δαμασκηνιάς) από μηλοειδή και αντίστροφα, αντικατάσταση πυρηνοκάρπων (πλην 

δαμασκηνιάς) από δαμασκηνιά και αντίστροφα, αντικατάσταση πυρηνοκάρπων (πλην 

δαμασκηνιάς)/δαμασκηνιάς/μηλοειδών από αμπέλι και αντίστροφα, αντικατάσταση 

επιτραπέζιου αμπελιού/σταφίδας από οινοποιήσιμο αμπέλι και αντίστροφα). Ως εκ 

τούτου, στις εν λόγω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των σχετικών πράξεων 

στο ΠΣ της δράσης.  
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       Αντιθέτως, επιτρέπεται η αντικατάσταση ενταγμένης στη δράση καλλιέργειας από 

καλλιέργεια ή ποικιλία που ανήκει στην ίδια καλλιεργητική ομάδα (αντικατάσταση 

πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς) από πυρηνόκαρπα (πλην δαμασκηνιάς), 

αντικατάσταση μηλοειδών από μηλοειδή, αντικατάσταση δαμασκηνιάς από δαμασκηνιά, 

αντικατάσταση επιτραπέζιου αμπελιού από επιτραπέζιο αμπέλι, αντικατάσταση σταφίδας 

από σταφίδα, αντικατάσταση επιτραπέζιου αμπελιού από σταφίδα, αντικατάσταση 

σταφίδας από επιτραπέζιο αμπέλι, αντικατάσταση οινοποιήσιμου αμπελιού από 

οινοποιήσιμο αμπέλι). Ως εκ τούτου, στις εν λόγω περιπτώσεις, δεν απαιτείται η 

τροποποίηση των σχετικών πράξεων στο ΠΣ της δράσης». 

Β. Στο Άρθρο 12 «Διαδικασία  έκδοσης  Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Ανάκληση     

Τροποποίηση», η παράγραφος  Γ, σημείο 4, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8, παράγραφος 

Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«4. Με την οριστικοποίηση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης από τον δικαιούχο και την 

αποδοχή του από τον αποδέκτη, στην περίπτωση μεταβίβασης, ή τη διαπίστωση της ανάγκης 

αλλαγής στοιχείων της πράξης, εξετάζονται μέσω του ΠΣ, οι διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς:  

• την επίπτωσή τους στα κριτήρια επιλεξιμότητας  

• τη σκοπιμότητα της τροποποίησης  

και το αίτημα τροποποίησης της πράξης εγκρίνεται ή απορρίπτεται, κατά περίπτωση.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πράξης και να μην 

αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να καθιστά την πράξη μη 

επιλέξιμη. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του ΠΣ, για την έγκριση ή την απόρριψη του 

αιτήματος τροποποίησης». 

 

                                                                            Άρθρο 10 

Διαδικασία πληρωμής 

Στο Άρθρο 13 «Διαδικασία πληρωμής», η παράγραφος Β «Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών 

διατάξεων», σημείο 2, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της παρούσας, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι:  

α. Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την αγορά των ατμιστήρων-διαχυτήρων και των 

φερομονικών παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής 

β. Παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα 

Γεωπόνου». 
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 Άρθρο 11 

Μειώσεις – Κυρώσεις 

Α. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος Γ «Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή 

αίτησης πληρωμής/παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων – Εκπρόθεσμη 

κατάρτιση/μη κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής - Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των 

ελέγχων», όπως μετονομάστηκε με το Άρθρο 12, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 

Υπουργικής Απόφασης, και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 

8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 14, παράγραφος Α της υπ’ αριθμ. 

4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«Γ. Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή αίτησης πληρωμής/παραστατικών συμμόρφωσης 

ειδικών διατάξεων – Εκπρόθεσμη κατάρτιση/μη κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής - Μη 

συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων  

1. Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή αίτησης πληρωμής  

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 18 της παρούσας, ισχύουν τα εξής:  

α) υποβολή της αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε 

μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, 

εάν η αίτηση πληρωμής είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  

β) για καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) 

ημερολογιακών ημερών, αυτή θεωρείται μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται στον δικαιούχο 

καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή 

ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 

Τυχόν επανάληψη, συνεπάγεται μονομερή διακοπή, εκ μέρους του δικαιούχου, των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων και επιβολή των σχετικών 

κυρώσεων της παραγράφου ΣΤ, εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.  

2. Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.  

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 18 της παρούσας, ισχύουν τα εξής:  

αα. υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που αφορούν την αγορά 

ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο 

Σχέδιο Εφαρμογής καθώς και των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για την 

παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει κατά 1% 

ανά εργάσιμη ημέρα, εάν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων είχαν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα.  
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ββ. για καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων του 

ανωτέρω εδαφίου, μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αυτά 

θεωρούνται μη αποδεκτά και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στον δικαιούχο ή εφόσον έχει 

ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών της παρούσας. Σε περίπτωση επανάληψης, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της 

παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα 

προηγούμενα έτη.  

γγ. στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών 

διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, τα οποία κατά τον 

διοικητικό έλεγχο αξιολογηθούν ως μη αποδεκτά, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται για το έτος 

της διαπίστωσης, το τμήμα της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο κόστος συναλλαγής (αμοιβή 

επιβλέποντα Γεωπόνου).  

Από την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος σημείου που αφορούν στα παραστατικά 

συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα 

Γεωπόνου, εξαιρούνται οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον 

έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, δεδομένου ότι οι εν λόγω δικαιούχοι 

δεν έχουν την υποχρέωση προσκόμισης των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 

για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου.  

3. Εκπρόθεσμη κατάρτιση/μη κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής  

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 18 της παρούσας, στην περίπτωση μη κατάρτισης του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής ή 

κατάρτισης του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής μετά την έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης 

μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, στον δικαιούχο δεν χορηγείται 

καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή 

ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 

Σε περίπτωση επανάληψης, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας 

ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα 

προηγούμενα έτη.  

4. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων  

Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, 

απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή αρχείων και παραστατικών 

ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και 

επιθεώρησης στο σύνολο των αγροτεμαχίων και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο 

παραγωγός αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε για το έτος κατά το 

οποίο διεξάγεται ο έλεγχος ή εφόσον έχουν ήδη καταβληθεί, αυτές ανακτώνται σύμφωνα με τη 

διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Σε περίπτωση 

επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της 
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παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα 

προηγούμενα έτη». 

 

Β. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις 

δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις» όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12, παράγραφοι Γ, Δ, Ε, 

ΣΤ, Ζ, Η και Θ της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 14, 

παράγραφοι Α, Β, Γ, Δ και Ε της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«ΣΤ. Μειώσεις - Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη 

γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις 

α) Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται 

ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Επιπλέον, η ένταξη της 

σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν 

καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.  

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 

μη τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση Μητρώου Εισροών και 

Εκροών και του Ημερολογίου Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται 

ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Σε περίπτωση 

επανάληψης, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και 

επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη. 

γ) Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης, επιβάλλονται οι ακόλουθες 

κυρώσεις: 

αα. Εφόσον το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δεν καταρτιστεί από επιβλέποντα ο οποίος υπάγεται 

στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή εφόσον ο ίδιος ο δικαιούχος ο οποίος έχει καταρτίσει το Ετήσιο 

Σχέδιο Εφαρμογής δεν υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, τότε το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής 

θεωρείται μη έγκυρο και στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η συνολική ενίσχυση για το 

εξεταζόμενο έτος ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας.  

ββ. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ του 

αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης που προκύπτει από τα 

σχετικά παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) και του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων 

ή/και παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε 

επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, ισχύουν τα κάτωθι: 

i. Εφόσον η απόκλιση είναι έως 5%, στον δικαιούχο δεν επιβάλλεται καμία κύρωση. 
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ii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 5% και έως 10%, η συνολική ενίσχυση που 

δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 20%. Στην 

περίπτωση πρώτης επανάληψης, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το 

εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον 

δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει 

ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών της παρούσας. 

iii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% και έως 20%, η συνολική ενίσχυση που 

δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε 

επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 

iv. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20%, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία 

ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται 

σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Στην 

περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας, η ένταξη της σχετικής πράξης στη 

δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα 

ενίσχυση κατά το προηγούμενα έτη. 

γγ. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ του 

αριθμού των ηρτημένων στα δέντρα ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και 

παγίδων παρακολούθησης και του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων 

παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης 

εκμετάλλευσης, ισχύουν τα κάτωθι: 

i. Εφόσον η απόκλιση είναι έως 5%, στον δικαιούχο δεν επιβάλλεται καμία κύρωση. 

ii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 5% και έως 10%, η συνολική ενίσχυση που 

δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 20%. Στην 

περίπτωση πρώτης επανάληψης, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το 

εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον 

δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει 

ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών της παρούσας. 

iii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% και έως 20%, η συνολική ενίσχυση που 

δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε 

επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 
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iv. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20%, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία 

ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται 

σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Στην 

περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας, η ένταξη της σχετικής πράξης στη 

δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα 

ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.  

v. Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ του αριθμού των ηρτημένων στα δέντρα 

ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης και του 

αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από 

το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, αλλά διαπιστωθεί ότι δεν 

έχει εφαρμοστεί ορθά το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, περίπτωση στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μη ανάρτηση των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και των 

παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το 

εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 3%. 

δδ. Σε περίπτωση που η απόκλιση (μείωση) του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων των 

σημείων ββ. και γγ. του εδαφίου γ της παραγράφου ΣΤ του παρόντος άρθρου, είναι τέτοια 

ώστε να μην τηρείται ο ελάχιστος αριθμός ατμιστήρων-διαχυτήρων εκάστου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται 

για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά για 

το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό σκεύασμα σε 

επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του εδαφίου β της 

παραγράφου ΣΤ του παρόντος άρθρου, περί μη τήρησης της γραμμής βάσης της δράσης. 

εε. Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής της δράσης για τις 

καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, 

αντίστοιχα, σε περίπτωση που σε κάποιο από τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής για τις 

καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού, για τα οποία η 

δέσμευση της παρούσας προβλέπει καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της 

δράσης με αποκλειστική χρήση φερομονών, διαπιστωθεί από διοικητικούς, επιτόπιους ή 

άλλους ελέγχους, χρήση χημικών εντομοκτόνων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το 

εξεταζόμενο έτος για το σύνολο της ενταγμένης στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης της δράσης 

εκμετάλλευσης ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Σε περίπτωση επανάληψης, στον 

δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για το σύνολο της ενταγμένης 

στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης της δράσης εκμετάλλευσης ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, 

αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της 
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παρούσας, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται 

κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.  

στστ. Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος από τον δικαιούχο 

γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο 

δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος διαπίστωσης 

της παράβασης. 

ζζ. Εφόσον κατά το διοικητικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων 

ο οποίος προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ), είναι τέτοιος ώστε να 

μην τηρείται ο ελάχιστος αριθμός ατμιστήρων-διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή 

στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης 

διάθεσής του στην αγορά για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του εδαφίου β της παραγράφου ΣΤ του παρόντος άρθρου, περί μη τήρησης της γραμμής βάσης 

της δράσης. 

ηη. Σε περίπτωση που το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής κάποιου έτους εφαρμογής δεν έχει 

καταρτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και το υπόδειγμα που έχουν τυχόν τεθεί από τον 

ΕΦΔ σε σχετική εγκύκλιό του, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 

θθ. Σε περίπτωση διαπίστωσης επιλέξιμης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης 

καλλιέργειας, διαφορετικής από την αιτηθείσα για πληρωμή καλλιέργεια:  

 η οποία ανήκει στην ίδια καλλιεργητική ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο 

άρθρο 8 της παρούσας, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά.     

    η οποία ανήκει σε διαφορετική καλλιεργητική ομάδα, ανεξαρτήτως αν η ευρεθείσα 

καλλιέργεια έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης από την αιτηθείσα για 

πληρωμή καλλιέργεια, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής για την έκταση με την επιλέξιμη καλλιέργεια η οποία ανήκει σε 

διαφορετική καλλιεργητική ομάδα. Εφόσον η ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος 

εφαρμογής έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη 

διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας και, στην 

περίπτωση, που για την εν λόγω έκταση έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο ενισχύσεις 

για προηγούμενα του εξεταζόμενου έτη εφαρμογής, επιβάλλεται κύρωση ίση με τις 

καταβληθείσες ενισχύσεις κατά τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον, η εν λόγω έκταση 

αφαιρείται από το Τεχνικό Δελτίο της πράξης και το Τεχνικό Δελτίο τροποποιείται στο 

ΠΣ για το υπόλοιπο της πενταετίας, με πρώτο έτος ισχύος της τροποποίησης το 

επόμενο της διαπίστωσης έτος εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο Γ του Άρθρου 12 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 

διαπίστωσης ανάγκης τροποποίησης της πράξης κατά τη διαδικασία παρακολούθησης 
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και ελέγχου της πράξης. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι περιπτώσεις 

αμπελώνων στους οποίους διαπιστώνονται άλλες επιλέξιμες στη δράση καλλιέργειες 

πλην αμπελιού και αντίστροφα. 

Ειδικά για την περίπτωση της αμπελοκαλλιέργειας, και δεδομένου ότι οι 

καλλιεργητικές ομάδες αυτής σχετίζονται με την χρήση του προϊόντος και όχι με την 

καλλιέργεια αυτή καθ’ εαυτή, στην περίπτωση που διαπιστωθεί καλλιέργεια/ποικιλία 

αμπέλου η οποία ανήκει σε διαφορετική καλλιεργητική ομάδα από την αιτούμενη 

καλλιέργεια/ποικιλία αμπέλου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο άρθρο 8 της 

παρούσας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση του συγκεκριμένου έτους 

εφαρμογής για τη συγκεκριμένη έκταση, ανεξαρτήτως αν η χρήση (καλλιεργητική 

ομάδα) της διαπιστωθείσας ποικιλίας αμπελιού έχει τιμή ενίσχυσης μικρότερη ή 

μεγαλύτερη της αιτηθείσας ποικιλίας αμπελιού. Εφόσον η ενίσχυση για το εξεταζόμενο 

έτος εφαρμογής για τη συγκεκριμένη έκταση έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο, αυτή 

ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της 

παρούσας. 

Τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο θθ. για κυρώσεις – ανακτήσεις που αφορούν το 

εξεταζόμενο έτος, ισχύουν και στην περίπτωση διαπίστωσης αιτηθείσας για πληρωμή, 

επιλέξιμης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης καλλιέργειας, διαφορετικής από 

την καλλιέργεια του Τεχνικού Δελτίου της πράξης. 

ιι. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη επιλέξιμης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης 

καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αμπελώνων υπό αναδιάρθρωση στους οποίους δεν 

έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση, 

στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση με τη μη επιλέξιμη 

καλλιέργεια για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής. Εφόσον η ενίσχυση για την εν λόγω έκταση 

έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας και,  στην  περίπτωση, που για την εν λόγω 

έκταση έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο ενισχύσεις για προηγούμενα του εξεταζόμενου έτη 

εφαρμογής, επιβάλλεται κύρωση ίση με τις καταβληθείσες ενισχύσεις κατά τα προηγούμενα 

έτη. Επιπλέον, η εν λόγω έκταση αφαιρείται από το Τεχνικό Δελτίο της πράξης και το Τεχνικό 

Δελτίο τροποποιείται στο ΠΣ για το υπόλοιπο της πενταετίας, με πρώτο έτος ισχύος της 

τροποποίησης το επόμενο της διαπίστωσης έτος εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο Γ του Άρθρου 12 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 

διαπίστωσης ανάγκης τροποποίησης της πράξης κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και 

ελέγχου της πράξης. 

Τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο ιι. για κυρώσεις – ανακτήσεις που αφορούν το 

εξεταζόμενο έτος, ισχύουν και στην περίπτωση διαπίστωσης αιτηθείσας για πληρωμή, μη 

επιλέξιμης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης καλλιέργειας, διαφορετικής από την 

καλλιέργεια του Τεχνικού Δελτίου της πράξης. 
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ιαια. Σε περίπτωση διαπίστωσης άλλης χρήσης, τότε ισχύουν οι κυρώσεις του σημείου στ) της 

παραγράφου ΣΤ του Άρθρου 16 της παρούσας. 

             δ) Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την 

ολοκλήρωση των δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές 

περιστάσεις, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και επιβάλλονται κυρώσεις 

ως ακολούθως: 

αα. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει ήδη 

καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών της παρούσας.  

ββ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία 

ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Επιπλέον, επιβάλλεται 

κύρωση ίση με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη. 

γγ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους, δεν χορηγείται καμία 

ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Επιπλέον, επιβάλλεται 

κύρωση ίση με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη. 

ε) Εάν για ένα δεδομένο έτος, ο δικαιούχος δεν αιτηθεί για πληρωμή το σύνολο της ενταγμένης 

στη δράση έκτασης και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτως καλλιεργητικής 

ομάδας, που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής αφενός, και αφετέρου της ενταγμένης έκτασης, 

υπερβαίνει το 5%, το συνολικό ποσό της πληρωμής μειώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

παράλειψης και την έκταση, ως εξής: 

αα. 5%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20% λόγω μικρής σοβαρότητας και μικρής έκτασης 

της μη συμμόρφωσης. 

ββ. 10% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%, λόγω μεσαίας 

σοβαρότητας και μεσαίας έκτασης της μη συμμόρφωσης. 

γγ. 25%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, λόγω μεγάλης σοβαρότητας και μεγάλης έκτασης 

της μη συμμόρφωσης. 

στ) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου 

να λάβει ενίσχυση ή εφόσον δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, δεν του 

καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος ή εφόσον του έχει ήδη καταβληθεί, αυτή 

ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. 

Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση όλων των δράσεων του ίδιου Μέτρου 

για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του Άρθρου 35 του Καν. (ΕΕ) 640/2014. Επιπρόσθετα, στο δικαιούχο επιβάλλεται 
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αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε Προσκλήσεις του συνόλου των 

δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, 

για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης καθώς και για το επόμενο». 

 

Γ. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», προστίθεται παράγραφος Η ως ακολούθως: 

«Η. Το ποσό που προκύπτει από τις κυρώσεις του παρόντος Άρθρου, συμψηφίζεται με τις 

πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά 

τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της 

διαπίστωσης. Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο 

συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του 

ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται». 

 

Άρθρο 12 

Ανωτέρα Βία - Εξαιρετικές περιστάσεις 

Στο Άρθρο 18 «Ανωτέρα βία – Εξαιρετικές περιστάσεις», η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«2. Εάν ο δικαιούχος δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της δράσης ως 

αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση ανακτάται 

σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας, για τα έτη 

κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση 

αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) 

και όχι τις δεσμεύσεις που αφορούν σε πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα πριν από τις 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014».  

 

Άρθρο  13 

Γραμμή βάσης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο Πίνακας 1 “Γραμμή βάσης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»” του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 

4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος σύμφωνα με το Άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής 

Απόφασης, αντικαθίσταται από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.  
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Άρθρο 14 

Τελικές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-

2017), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ  2850/Β’/11-8-2017) και 

4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018) Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει. 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

       

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Πίνακας 1: Γραμμή βάσης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 
 

Δράση Διαχειριστικές 

απαιτήσεις 

Συνήθεις γεωργικές 

πρακτικές 

ΚΓΠΚ ΚΑΔ Ελάχιστες απαιτήσεις για τα 

λιπάσματα και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Ελάχιστη δραστηριότητα 

του Πυλώνα Ι 

Εφαρμογή της 

μεθόδου 

σεξουαλικής 

σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέ

ρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 

Να προβαίνουν 

σε  

απελευθέρωση 

συνθετικής 

φερομόνης των 

μικρολεπιδοπτέ

ρων – εχθρών 

της ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς,  

βερικοκιάς, 

μηλιάς, 

αχλαδιάς, 

κυδωνιάς, 

δαμασκηνιάς 

και αμπελιού  

Η χρήση χημικών 

εντομοκτόνων για την 

αντιμετώπιση των 

μικρολεπιδοπτέρων – 

εχθρών της ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς, βερικοκιάς, 

μηλιάς, αχλαδιάς, 

κυδωνιάς, δαμασκηνιάς 

και αμπελιού  

Δεν υπάρχουν 

σχετικές 

δεσμεύσεις    

 ΚΑΔ 4 Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – 

Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην 

εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, 

λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως 

προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα 

με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 

178/2002. Σε περίπτωση που, μέσω της 

ιχνηλασιμότητας των ζωικών τροφίμων, διαπιστώνεται 

ευθύνη του παραγωγού, αυτός υποχρεούται να 

αποδεικνύει εγγράφως κάθε στοιχείο που έχει στη 

διάθεσή του για τα πρόσωπα τα οποία τον 

προμήθευσαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή ζωικά 

προϊόντα. Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με 

τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των 

αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από 

φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο 

από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι 

εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι 

διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα 

αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. Ως Μ.Ε.Ε.-Η.Ε., 

δύναται να χρησιμοποιείται το έντυπο που 

Οδηγία υπ’ αριθ. 2009/128/ΕΚ της 

21-10-2009 (L 309/71) 

 

 Από 01/1/1014 όλοι οι 

επαγγελματίες χρήστες 

γεωργικών φαρμάκων είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις 

Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας όπως 

καθορίζονται στο παράρτημα III 

της Οδηγίας 128/2009/ΕΚ και 

εναρμονίστηκαν στην εθνική 

νομοθεσία με τον ν.4036/2012 

(Α΄8) και το παράρτημα Δ αυτού.  

Σε περίπτωση αναρτημένων στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Οδηγιών 

Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας» ανά 

καλλιέργεια/ομάδα 

καλλιεργειών, οι επαγγελματίες 

Υπουργική απόφαση 

104/7056 της 21/01/2015, 

όπως ισχύει κάθε φορά: 

 

Να διατηρεί τη γη σε 

κατάσταση που να την 

καθιστά κατάλληλη για 

καλλιέργεια χωρίς 

προπαρασκευαστικές 

ενέργειες πέραν των 

συνήθων γεωργικών 

μεθόδων και μηχανημάτων 

δηλαδή για τους 

δενδρώνες να καθαρίζει 

τον υποόροφο του 

δενδρώνα ανά δύο (2) έτη 

ή να εφαρμόζει κλάδεμα 

κλαδοκάθαρου το 

αργότερο ανά δύο (2) έτη 
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περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 

1791/74062/2.7.2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1468, τ. Β’), ή άλλο 

έντυπο, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει 

πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες, με αυτές του 

εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 

1791/74062/2.7.2015 ΥΑ. 

 ΚΑΔ 10 Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 93, 94 και το 

παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 

υποχρεούται να χρησιμοποιεί ορθά τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η ορθή χρήση 

περιλαμβάνει:  

     α. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής 

φυτοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η 

επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά 

προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης 

χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 

διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο 

ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα 

με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για 

καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο. 

      β.   την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην 

αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που 

θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις 

εφαρμοστικές του διατάξεις, και καθορίζονται στη 

σήμανση. 

χρήστες γεωργικών φαρμάκων 

είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές 

Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας που 

προσδιορίζονται σε αυτές 

 Οι επαγγελματίες χρήστες 

γεωργικών φαρμάκων, 

υποχρεούνται να κατέχουν 

πιστοποιητικό γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών 

φαρμάκων στα θέματα του 

Παραρτήματος Β του Ν. 

4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε 

φορά ισχύει, για να μπορούν να 

προμηθεύονται μετά τις 26 

Νοεμβρίου 2015 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

εγκεκριμένα για επαγγελματική 

χρήση. 
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