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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΦΜΚ 

 
Αθήνα, 4/9/2009 
Αριθ. Πρωτ.: 49496 
                  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος »  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 
 
 1. Τις διατάξεις:  
  
α. Του άρθρου 29 παραγ. 1 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 135/Α/2003). 
 
β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του Ν. 992/79  «Περί οργάνωσης  των διοικητικών 
υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες και ρύθμιση συναφών  και οργανωτικών θεμάτων » (ΦΕΚ 280/Α/79). 
  
γ. Του  άρθρου 1  παραγ. 1,2  και  3  του  Ν.  1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  
Άνθρακος  και  Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και  το άρθρο 65 
του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
101/Α/90) .  
 
 
δ. Των άρθρων 13 έως 29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ. 200/Α/98) «Σύσταση Οργανισμού 
Πληρωμής και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» 
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όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ. 154/A/99) «Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας». 
 
ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
Όργανα»  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98). 
 
στ. Της αριθμ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και αποκέντρωσης - Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»  (ΦΕΚ 1324/Β/2000). 
 
ζ. Της υπ’ αριθμ. 368225/12.6.2001 Απόφασης του  Υπουργού  Γεωργίας «Περί 
Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τομέα του Βάμβακος» (ΦΕΚ 761/B/2001). 
 
2. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): 

α)   Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 

για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς , για την τροποποίηση των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 και την κατάργηση του 

Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003.  

β)  Καν. (ΕΚ) αριθμ. 796/2004 της Επιτροπής «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης 

και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχους που προβλέπονται 

στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

γ)   Καν. (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 του Συμβουλίου «περί τροποποιήσεως του Καν. (ΕΚ) 

αριθμ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του 

βαμβακιού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ)   Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1145/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

αναδιάρθρωσης στον τομέα του βάμβακος  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

3. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος      

του κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού του Κεφαλαίου 

2  του Καν. 637/2008 με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ως επιλέξιμο μέτρο του προγράμματος καθορίζεται το μέτρο του άρθρου 7 παρ. γ’ 

του Καν (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου για συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας 

για το βαμβάκι και ειδικότερα στο αναγνωρισμένο καθεστώς ποιότηταςAGRO 2 το οποίο 

αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του βαμβακιού.  

 
 Άρθρο 2 

Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης  
 Το ποσό που προβλέπεται  στο άρθρο 5 του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 χορηγείται στους 

δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας ως στρεμματική ενίσχυση.  

 

Άρθρο 3 
Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύρια απασχόληση αγρότες οι οποίοι 

αντλούν  τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους εισοδήματος από την άσκηση της 

αγροτικής τους δραστηριότητας  (όπως τούτο τεκμηριώνεται από τα στοιχεία των 

δύο τελευταίων  ετών της φορολογικής τους δήλωσης (Έντυπο Ε1) και των 

αντίστοιχων εκκαθαριστικών και έχουν κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ) καθώς και 

οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συμμετέχουν το 2009 σε σύστημα παραγωγής 

βαμβακιού μέσω της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2). 
 

Άρθρο 4 
Ύψος και είδος ενίσχυσης  

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για την  ενίσχυση του μέτρου που 

ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Η τελική ανά 
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στρέμμα ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης, μετά τους 

προβλεπόμενους ελέγχους και καταβάλλεται από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμής  

(ΟΠΕΚΕΠΕ)  μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων.  

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2500 ευρώ ανά εκμετάλλευση.  

 
Άρθρο 5 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας 

υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι 30/6 κάθε έτους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης των Ν.Α. τα κάτωθι : 

Α)1   Αντίγραφο της Αίτησης  Ενιαίας Ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους όπου 

δηλώνονται η πρόθεση συμμετοχής  και σημειώνονται τα υπό ένταξη στο 

πρόγραμμα αγροτεμάχια.  

2 Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά το 

Πρότυπο AGRO 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον 

παραγωγό, θα κατατίθεται αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Φορέα 

Πιστοποίησης όπου θα αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα. 

3  Υπογεγραμμένη Σύμβαση με σύμβουλο ή και επιβλέποντα γεωπόνο όπως    

προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2.   

4     Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το 

πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

(Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου της υποβολής 

έτους με σκοπό τον καθορισμό του ποσοστού του γεωργικού εισοδήματος.  

5 Παραστατικά νόμιμης κατοχής της έκτασης (τίτλους ιδιοκτησίας ή 

ενοικιαστήρια).   

 

Ειδικά για το έτος 2009 η πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα δηλώνεται 

με τη συμπλήρωση του συνημμένου υποδείγματος και η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η 30η 

Σεπτεμβρίου  2009.  
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Β) Βεβαίωση εφαρμογής του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι η οποία προσκομίζεται 

μέχρι την 31η

 
 Ιανουαρίου εκάστου έτους.  

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις δικαιούχων 

Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσης 

υποχρεούνται : 

1. Να τηρούν τους όρους που προκύπτουν από την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα 

Ποιότητας  AGRO 2 για το βαμβάκι.  

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές συνθήκες 

σύμφωνα με άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 όπως αυτές  

περιγράφονται στην ΚΥΑ 324032/24.12.2004  του Καθεστώτος της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης.  

3. Να τηρούν στο αρχείο τους τα παραστατικά που αποδεικνύουν την εφαρμογή του 

προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι.  

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια 

Εθνικά και Κοινοτικά όργανα παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή 

πληροφορία τους ζητηθεί. 

 

Άρθρο 7 
Έλεγχοι 

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας ελέγχουν την αρτιότητα 

και πληρότητα των απαιτούμενων παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση και 

αποστέλλουν καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων της ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους των αιτήσεων των δικαιούχων 

με τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης (πεδίο ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι)  χορηγεί την 

ενίσχυση του άρθρου 4 της παρούσης.  

 
Άρθρο 8  

Κυρώσεις  
Εάν ο δικαιούχος δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους του προγράμματος 
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υποχρεούται, πέραν της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στην 

καταβολή επιπλέον ποσού που κλιμακώνεται από 10% έως 30% επί του  προς ανάκτηση 

ποσού, σύμφωνα με το άρθρα 8 κ αι 9 του Καν.1145/2008  και το άρθρο 73 του Καν. 

796/2004.  

 
Άρθρο 9 

Λοιπές διατάξεις 
 Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Αποφάσεις του 

να καθορίζει τις τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.  
 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

 Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος 2009. 

  Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

         &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

              

     

  Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                 Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  

 

 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

        &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

           Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ 

 


	Αριθ. Πρωτ.: 49496

