Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.25 14:36:11
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΓΠ446ΨΧΞΧ-ΔΗΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-09-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 60503

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εγκύκλιος παράτασης υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων
για το έτος εφαρμογής 2020 για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή
της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΑΘΗΝΑ
Ιστορικότητα Εκδόσεων
Έκδοση

Ημερομηνία

Εκδότης

Υπεύθυνος Σύνταξης

0.1

31-07-18

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας

0.2

24-09-2020

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας

Σχόλια

Για την έκδοση της παρούσης διευκρινιστικής εγκυκλίου υποβολής των παραστατικών
συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 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, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
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1. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 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 ισχύει.
2. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 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 ισχύει.
3. Τον Καν. (ΕΕ) 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 ισχύει.
4. Τον Καν. (ΕΕ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος
2014.
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 ισχύει.
6. Τον 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), όπως ισχύει.
7. Τον 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, όπως ισχύει.
8. Τον 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 ισχύει.
9. Την με αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής,
για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
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10. Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ
223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) και τα άρθρα 32 και
33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008).
11. Το Νόμο 4314/2014 «Α) 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 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) όπως ισχύει.
12. Την με αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
13. Την υπ' αριθμ. 132537/21-4-2011 (ΦΕΚ 684/Β΄/2011) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την Έγκριση
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων και Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού
του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
14. Την με αριθμ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522Β/ 4-5-2017) Υπουργική Απόφαση για τον
Καθορισμό 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.
15. Την με αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, όπως ισχύει.
16. Την με αριθμό 56938/ 31-07-2018 (ΑΔΑ:9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5) Εγκύκλιο υποβολής
παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή
της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»,
όπως ισχύει.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής
Απόφασης όπως ισχύει, το σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την
αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08
οφείλουν, για το έτος εφαρμογής 2020, να έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους
εφαρμογής (δεσμεύσεων) και να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό σύστημα της
Δράσης έως την Τετάρτη 07/10/2020 για τους δικαιούχους των δύο προσκλήσεων της
δράσης (1η και 2η πρόσκληση). Επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου, ότι για κάθε πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.
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Για τα επόμενα έτη εφαρμογής ισχύουν τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην
με αριθμό 56938/31-07-2018 (ΑΔΑ:9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5) Εγκύκλιο υποβολής
παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 10.1.08.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ
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