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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ &
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Σε εφαρμογή των άρθρων 52-53 του (ΕΕ) 1307/2013 και των
α) ΥΑ 1194/155613/17-12-2014, όπως κάθε φορά ισχύει (Σκληρός Σίτος)
β) ΥΑ 1178/27361/10-03-2015, , όπως κάθε φορά ισχύει (βαμβάκι))

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Έκδοση
Ημερομηνία
η
1
23-11-2021
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1.ΓΕΝΙΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1194/155613/08.12.2014 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό
σιτάρι, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Οι λεπτομέρειες χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής για το βαμβάκι σε εκτέλεση
των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, καθορίζονται στις ΥΑ
1178/27361/10-3-2015,
1945/52292/12-5-2015,
4755/108273/30-9-2016,
1133/34446/24-3-2017,
2537/84963/7-8-2017,
923/82816/16-4-2019
&
1602/139488/12-6-2019 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργεί στο 100% των αιτήσεων, τους προβλεπόμενους ελέγχους
επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος,
προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:
•
•
•
•

Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας,
Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις
Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία όπως απαιτείται

Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των δηλωθέντων
στοιχείων προβαίνει σε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια
βαμβακιού και σκληρού σίτου
Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει τη διαδικασία που αφορά στον δειγματοληπτικό
διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια βαμβακιού και σκληρού σίτου και ο οποίος
αποτυπώνεται στο Έντυπο διοικητικού ελέγχου Ειδικών και Συνδεδεμένων
καθεστώτων, του οποίου το υπόδειγμα ενδεικτικά επισυνάπτεται.
2. Οδηγίες ελέγχου και συμπλήρωσης του εντύπου:
Από τον έλεγχο των προβλεπόμενων παραστατικών αντλεί ο ελεγκτής τις
πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων ελέγχου του εντύπου.
Συγκεκριμένα:
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου
Εάν στην ΕΑΕ2021 δηλώνεται καλλιέργεια βάμβακος ή σκληρού σίτου τότε :
Α. Στοιχεία Ετικετών
Στα πεδία Ποικιλία και ποσότητα (έλεγχος), καταχωρίζεται η ποικιλία που
αναγράφεται στις ετικέτες και η αντίστοιχη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου.
Β. Στοιχεία τιμολογίων αγοράς/Δελτίων αποστολής
Στα πεδία Ποικιλία και ποσότητα (έλεγχος), καταχωρίζεται η ποικιλία που
αναγράφεται στα Τιμολόγια/Δελτία αποστολής και η αντίστοιχη ποσότητα
πιστοποιημένου σπόρου.
Το πεδίο: «ΕΛΕΓΧΟΣ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προκύπτουν
από
τα προσκομιζόμενα παραστατικά (αποδεκτά ή μη) ετικετών ή
τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση.
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Το πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που
προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά
περίπτωση.
Ο όρος «αποδεκτά παραστατικά»:
για το βαμβάκι
- όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε
αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει
ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021 και το
τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία
έκδοσης μέχρι 15/06/2021.
- όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου
βάμβακος, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021.
για το σιτάρι
- όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε
αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει
ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021 και το
τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία
έκδοσης μέχρι 15/02/2021.
- όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου
σίτου, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021.
Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του φορέα πώλησης
σπόρου ανά ποικιλία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εν λόγω βεβαίωση, δεν γίνεται
αποδεκτή η ποσότητα του σπόρου και καταχωρείται ο κωδικός λάθους (10029) και στο
πεδίο ποσότητα (έγκριση)= 0 «μηδέν».
Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων παραστατικών, ο παραγωγός μπορεί να
προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από
τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
Για όσα παραστατικά προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης,
στην περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης αυτών, δεν θα εγκρίνονται οι ποσότητες
που αναγράφονται σε αυτά και θα καταχωρούνται οι κωδικοί λάθους (10003 ή/ και
10024).
Στην περίπτωση που παραγωγός δεν έσπειρε καθόλου την καλλιεργητική
περίοδο 2019/2020 και δεν αιτήθηκε την πρόσθετη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού
σίτου ή την ειδική ενίσχυση βάμβακος στην ΕΑΕ2020, μπορεί να χρησιμοποιήσει το
σπόρο που αγοράστηκε για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο στην καλλιεργητική
περίοδο 2020/2021, εφόσον προσκομίσει πρωτότυπο τιμολόγιο και καρτέλες που
αφορούν στην αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας σπόρου. Εάν δεν προσκομίσει τα
εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου μηδενίζεται η εγκριθείσα
ποσότητα και καταχωρείται ο σχετικός κωδικός λάθους (10023 ή/και 10025).
Στην περίπτωση που παραγωγός έσπειρε μερικώς στην καλλιεργητική περίοδο
2019/2020 και κατέχει αχρησιμοποίητη ποσότητα σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί στην
καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο του
τιμολογίου από το στέλεχος, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη, τις
καρτέλες για την αντίστοιχη ποσότητα σπόρου και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα
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αναγράφεται η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2019/2020 και
αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2020/2021. Εάν δεν προσκομίσει τα εν
λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου δε λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω
ποσότητα σπόρου στο πεδίο «Έγκριση». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εάν η
ποσότητα του σπόρου, που αναγράφεται στο εν λόγω τιμολόγιο, επαρκεί και για τις
δύο καλλιεργητικές περιόδους.
Στην περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ 2021, όπου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο
αγοράς σπόρου στον μεταβιβαστή, πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του
μεταβιβαστή, όπου θα αναγράφεται ότι παραχωρεί το τιμολόγιο για το σύνολο ή μέρος
της ποσότητας του σπόρου (ανάλογα εάν η μεταβίβαση είναι ολική ή μερική) στον
αποδέκτη ΔΒΕ. Εάν δεν προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου
σπόρου δε λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα σπόρου στο πεδίο «Έγκριση».
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εάν η ποσότητα του σπόρου, που αναγράφεται
στο εν λόγω τιμολόγιο, επαρκεί και για τον μεταβιβαστή και για τον αποδέκτη ΔΒΕ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μελάς

Συνημμένα:
1) Πίνακας κωδικών λαθών διοικητικού ελέγχου Βαμβάκι-Σκληρό σιτάρι
2) Υπόδειγμα εντύπου διοικητικού ελέγχου ειδικών και συνδεδεμένων
ενισχύσεων
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1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΑΕ 2021

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΑΘΟΥΣ

10001

ΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ

Εκπρόθεσμο τιμολόγιο /
δελτίο αποστολής.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ως τελευταία ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς
πιστοποιημένου σπόρου ορίζεται για το σκληρό σιτάρι η 31/1 κάθε
έτους. Για το βαμβάκι η σπορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/5
κάθε έτους. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής,
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021 για το σιτάρι και
31/05/2021 για το βαμβάκι, ενώ το τιμολόγιο που αναφέρεται σε αυτό
το δελτίο αποστολής μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι
15/02/2021 και 15/06/2021 αντίστοιχα.

10023

Προσκόμιση απλής
φωτοτυπίας τιμολογίου /
δελτίου αποστολής.
Μη αποδεκτές εττικέτες
ελέγχου και πιστοποίησης
σπόρου.
Μη προσκόμιση ετικετών

10024

Μη αποδεκτό τιμολογίο

Στο τιμολόγιο δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ποσότητα, κλπ.

10025

Μη προσκόμιση τιμολογίου

Ο γεωργός δεν προσκόμισε μέρος ή σύνολο των τιμολογίων

10029

Μη προσκόμιση βεβαίωσης
αγοράς πιστοποιημένου
σπόρου

10002
10003

Ο γεωργός δεν έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα αντίτυπα των σχετικών
παραστατικών, αλλά απλές φωτοτυπίες αυτών.
π.χ. αναντιστοιχία ποικιλιών μεταξύ παραστατικού και εττικετών,
διαφορετική ποικιλία, έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης, κ.λπ.
Ο γεωργός δεν προσκόμισε μέρος ή σύνολο των ετικετών
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2.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2021

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ&
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΦΜ :
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :

χχχχχ
χχχχχ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

χχχχχ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

χχχχχ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ
χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ
Β. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Ποικιλία

Ποικιλία

Ποσότητα

Ποσότητα

Ποσότητα

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΟΥΣ

Στοιχεια Τιμολόγιων Αγοράς/Δελτίων Αποστολής
Ποικιλία

Ποικιλία

Ποσότητα

Ποσότητα

Ποσότητα

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ποικιλία

Ποικιλία

Ποσότητα

Ποσότητα

Ποσότητα

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Στοιχεια Τιμολόγιων Αγοράς/Δελτίων Αποστολής
Ποικιλία

Ποικιλία

Ποσότητα

Ποσότητα

Ποσότητα

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΛΕΓΚΤΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΟΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-

Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

-

Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

-

Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων

-

Δ/νση Πληροφορικής

-

Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Αιγαίου

-

Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης

-

Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιουνίου

-

Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου

-

Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας

-

Περιφερειακή Μονάδα Δ. Μακεδονίας

-

Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης

-

Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

-

Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

-

Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας

