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Ακρώνυμα και συντομογραφίες 
 

 
Στην παρακάτω λίστα, εμφανίζονται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην 

έκθεση. Όλοι οι όροι που σχετίζονται με τη μέθοδο Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους 

(Τ.Μ.Κ.) περιγράφονται λεπτομερώς στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. «Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του 

Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα» 

 

Δ.Β.   Διοικητικό Βάρος 

Δ.Κ.   Διοικητικό Κόστος 

Α.Μ.Κ.Α.  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

Σ.Ε.Λ.   Συνήθης Επιχειρηματική Λειτουργία 

Κ.Α.Π.   Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Κ.Σ.Υ.   Κόστος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

f   Συχνότητα 

Υ.Π.   Υποχρέωση Πληροφόρησης 

Κ.Ε.Π.   Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Α.Μ.Ε.   Αριθμός Μονάδων Εργασίας 

Τ.Α.Ε.   Τυπικά Αποδοτική Επιχείρηση 

Ο.Γ.Α.   Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Α.Κ.   Άμεσο Κόστος 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

P   Τιμή 

Τ.Π.   Τομέας Προτεραιότητας (στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. αναφέρεται και ως 

«Κλάδος») 

ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Π   Ποσότητα 

Π.Α.Α.   Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Κ.Ε.Ε.   Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης 

Τ.Ε.Β.Ε.  Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, πλέον Ο.Α.Ε.Ε. 
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Συνοπτική παρουσίαση 
 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιλεγμένων 

υποχρεώσεων πληροφόρησης για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας, σε συνδυασμό με τις 

συστάσεις για μείωση των διοικητικών βαρών. 

Η διαδικασία της μέτρησης συμπεριλάμβανε συνεντεύξεις με εταιρείες και 

εμπειρογνώμονες. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που έχουν επιλεχθεί για τη Γεωργία 

συνιστούν το πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικού κόστους και το τέταρτο μεγαλύτερο 

ποσοστό διοικητικών βαρών στο πλαίσιο αυτού του έργου. Αντιστοιχούν σε συνολικό 

διοικητικό κόστος ύψους 315,85 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε φορείς 

στην Ελλάδα. Από αυτό το ποσό, τα 289,35 εκατομμύρια ευρώ (92%) έχουν ταξινομηθεί 

στην κατηγορία των διοικητικών βαρών. Το υπόλοιπο ποσό είναι το κόστος συνήθους 

επιχειρηματικής λειτουργίας, που πιθανώς θα εξακολουθούσε να βαρύνει τις επιχειρήσεις εάν 

δεν υπήρχαν οι υποχρεώσεις. 

Οι ακόλουθες συστάσεις παρουσιάζονται ως ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση του 

διοικητικού κόστους και των διοικητικών βαρών σε σχέση με τις επιλεγμένες υποχρεώσεις 

για τη Γεωργία
1
:  

Σύσταση Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικού κόστους 

Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικών βαρών 

Βελτίωση της καθοδήγησης και της 

εμπειρίας των χρηστών του 

ηλεκτρονικού συστήματος για την 

ένταξη στο Καθεστώς Ενιαίας 

Ενίσχυσης (Single Payment Scheme – 

SPS)* 

12.032.560 ευρώ 12.032.560 ευρώ 

Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι 

γεωργοί με τους μεσάζοντες 

αυξάνοντας την αποδοτικότητα* 

94.251.086 ευρώ 94.251.086 ευρώ 

Παρακολούθηση της πορείας της 

αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα 

Κ.Ε.Ε. 

5.920.867 ευρώ 5.920.867 ευρώ 

Κατάργηση της υποβολής των 

εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε. 

284.067 ευρώ 284.067 ευρώ 

Αύξηση της χρήσης του πρότυπου 

κόστους για την απλοποίηση των 

αιτήσεων για το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης* 

1.756.613 ευρώ 1.756.613 ευρώ 

                                                 
1
 Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι υπολογισμοί μείωσης εκτελέστηκαν χωριστά για κάθε σύσταση. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να προστεθούν οι μειώσεις που υπολογίστηκαν προκειμένου να 

επιτευχθεί συνολική μείωση εφόσον οι ίδιες υποχρεώσεις επηρεάζονται από διαφορετικές συστάσεις. 

Η συνολική μείωση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ακολουθία των συστάσεων. Οι επιπτώσεις 

των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιοριστούν από την εφαρμογή άλλων 

συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν σημειώνονται με αστερίσκο θα επηρεάζονται 

αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). 
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Βελτίωση της ευχρηστίας και της 

παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις 

φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα 

του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης* 

6.275.271 ευρώ 6.275.271 ευρώ 

Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον 

αφορά τις αιτήσεις για την υποστήριξη 

της ποιότητας των τροφίμων μέσω του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

2.757.297 ευρώ 2.757.297 ευρώ 

Μείωση της απαιτούμενης 

συνοδευτικής τεκμηρίωσης για τις 

αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής 

δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης* 

68.393.813 ευρώ 68.393.813 ευρώ 

Οι δήλωσης παραγωγής οίνου 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι 

δηλώσεις εσοδείας συγκεντρώνονται 

ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές 

207.646 ευρώ 207.646 ευρώ 

 

Η σύσταση για αύξηση της αποδοτικότητας των μεσαζόντων που βοηθούν τους 

γεωργούς με τις αιτήσεις Κ.Ε.Ε. θα αφορούσε κυρίως την εφαρμογή ενός κατάλληλου 

συστήματος ορισμού των συναντήσεων προκειμένου να αποφεύγεται η αναμονή, 

διασφαλίζοντας ότι οι μεσάζοντες δεν ζητούν έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται στην 

πραγματικότητα και αυξάνοντας την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Κ.Ε.Ε. Αυτό 

θα είχε ως αποτέλεσμα οι γεωργοί να δαπανούν λιγότερο χρόνο αναμονής σε γραφεία και στη 

συγκέντρωση στοιχείων. 

Η σύσταση για μείωση των υποστηρικτικών εγγράφων τεκμηρίωσης που 

απαιτούνται για τις αιτήσεις Κ.Ε.Ε. και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα αφορά 

τα σαρωμένα έγγραφα που συσσωρεύονται στο σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την πάροδο 

του χρόνου, καθώς και τις διασυνδέσεις με άλλα υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς και τη 

συστηματική αναθεώρηση της ανάγκης για έγγραφα. Οι γεωργοί θα χρειάζεται να 

υποβάλλουν λιγότερα έγγραφα και τα στοιχεία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται. 

Η σύσταση για βελτίωση της καθοδήγησης και της εμπειρίας των χρηστών στο 

σύστημα Κ.Ε.Ε., για δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης, καθώς και 

για δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης των δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει 

βελτιώσεις του συστήματος, οι οποίες θα ενθαρρύνουν περισσότερους αιτούντες να 

υποβάλουν την αίτηση Κ.Ε.Ε. χωρίς μεσάζοντες, μειώνοντας το χρόνο που δαπανούν οι 

γεωργοί για να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και καταργώντας τη 

διεκπεραίωση εντύπων. 

Η σύσταση για χρήση του πρότυπου κόστους όσο το δυνατόν περισσότερο στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα μειώσει σημαντικά το χρόνο που δαπανούν οι 

αιτούντες για τη συγκέντρωση εγγράφων, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα 

προγραμματισμένα έξοδα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις τους. 

Η σύσταση για βελτίωση των φορμών και των υποδειγμάτων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές σχεδίασης της φόρμας της αίτησης 

έτσι ώστε οι αιτούντες να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς θα συμπληρώσουν το μεγαλύτερο 
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μέρος της αίτησης χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από ειδικό, πράγμα που μειώνει το κόστος 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η σύσταση για ενθάρρυνση συμπράξεων αιτούντων να λάβουν μέτρα για την 

ποιότητα των τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

περιλαμβάνει την προώθηση των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης, τόσο ως προς τα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα όσο και ως προς τη μείωση του κόστους. Θα έχει ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό του διοικητικού κόστους για τους αιτούντες, καθώς το κόστος θα 

μοιράζεται και θα προάγει την επιχειρηματικότητα στον τομέα. 

Η σύσταση για ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων παραγωγής οίνου και εσοδείας 

σταφυλιών θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 για την εσοδεία σταφυλιών και τη συμπερίληψη 

των οινοπαραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο, οι οινοπαραγωγοί θα απαλλαχθούν από το κόστος 

του ελέγχου και την ανάληψη ευθύνης για τα δεδομένα σχετικά με τους προμηθευτές τους. 

 

Θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην εφαρμογή των συστάσεων στον τομέα 

της Γεωργίας επειδή το Κ.Ε.Ε. επηρεάζει όλους σχεδόν τους γεωργούς της Ελλάδας και είναι 

εξαιρετικά επαχθές. Ο χρόνος εφαρμογής πρέπει να συμβαδίζει με τις βασικές προθεσμίες για 

τις πληρωμές και την υποβολή αιτήσεων κατά τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσίασαν πρόσθετες απόψεις και προτάσεις σχετικά 

σχετικά με τις υποχρεώσεις του τομέα προτεραιότητας της Γεωργίας. Αυτές οι απόψεις και οι 

προτάσεις συμπεριλήφθηκαν έτσι ώστε η ελληνική κυβέρνηση να έχει στη διάθεσή της 

πρόσθετο υλικό, προκειμένου να μελετήσει περαιτέρω μέτρα που θα αμβλύνουν τις 

ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών. 

Ο υπολογισμός κάλυψε τις παρακάτω επιλεγμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της 

Γεωργίας, που αποτελεί τομέα προτεραιότητας: 

Υποχρεώσεις που αφορούν στην εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων) 

Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121)  

Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112)  

Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων (Μέτρο 132)  

Υποχρεώσεις υποβολής αίτησης για άδεια κατασκευής μικρής κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης/χώρου στέγασης 

Υποχρεώσεις δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου  
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1. Εισαγωγή 
 

1.1.Ιστορικό 

 
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας («το Υπουργείο») και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης («Ο.Ο.Σ.Α.») υπέγραψαν Σύμβαση Συνδρομής κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

2012, προκειμένου ο Ο.Ο.Σ.Α. να υλοποιήσει το έργο μέτρησης και μείωσης των διοικητικών 

βαρών σε 13 κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Το έργο αναμένεται να παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το διεθνώς 

αναγνωρισμένο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους («Τ.Μ.Κ.») όπως έχει τροποποιηθεί για 

την Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες και τα περιττά διοικητικά βάρη 

για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, τα οποία παρεμποδίζουν 

τη λειτουργία των αγορών, βλάπτοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περιορίζοντας τα 

οφέλη για τους εταιρικούς και τους οικιακούς καταναλωτές. Το Τ.Μ.Κ. είναι μια μέθοδος 

καθορισμού του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων που επιβάλλεται από τον κανονισμό. 

Το Τ.Μ.Κ. αναλύει τον κανονισμό σε μια σειρά από διαχειρίσιμες συνιστώσες που μπορούν 

να μετρηθούν. Το Τ.Μ.Κ. δεν προτείνει λύσεις ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους 

πολιτικής για κάθε τμήμα του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η ανάλυση 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν 

με σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, και όχι στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

βάσει της νομοθεσίας. 

Η οικονομική ανάκαμψη σε οποιαδήποτε χώρα επηρεάζεται αρνητικά εν μέρει και από 

την ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι το 

διοικητικό κόστος αντιστοιχούσε στο 6,8% περίπου του Α.Ε.Π. της Ελλάδας και ότι η μείωση 

του ελληνικού διοικητικού κόστους κατά 25% θα απέφερε ωφέλιμη αύξηση του Α.Ε.Π. μέχρι 

και 2,4% έως το 2025. 

Αυτή η έκθεση περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά το διοικητικό κόστος και τα 

διοικητικά βάρη κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 στον τομέα προτεραιότητας της Γεωργίας. 

Συντάχθηκε από τη Γραμματεία του Ο.Ο.Σ.Α. σε συνεργασία με την Capgemini Consulting 

Ολλανδίας και τη Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας. Η έκθεση παρέχει μια 

επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης των βαρών στη Γεωργία και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες συστάσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε αυτόν τον τομέα 

προτεραιότητας. 

1.2.Προσέγγιση έργου 

 
Το έργο καλύπτει τις υποχρεώσεις πληροφόρησης (Υ.Π.) που απορρέουν βάσει 

διαφόρων νόμων και κανονισμών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 13 Τομείς Προτεραιότητας 

(Τ.Π.):  

1.  Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις  

2.  Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο  

3.  Ενέργεια  

4.  Περιβάλλον  

5.  Αλιεία  

6.  Ασφάλεια τροφίμων  

7.  Φαρμακευτικός κλάδος  

8.  Δημόσιες συμβάσεις  

9.  Στατιστική  

10. Φορολογική νομοθεσία (Φ.Π.Α.)  
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11. Τηλεπικοινωνίες  

12. Τουρισμός  

13. Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις 

 
Το έργο βασίζεται στη μεθοδολογία του ελληνικού Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους 

(Τ.Μ.Κ.) και αποτελείται από τις εξής πέντε φάσεις.  

1. Έλεγχος και συλλογή των σχετικών νόμων και των κανονισμών στο πλαίσιο του 

κλάδου 

2. Ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων κανονισμών 

3. Ποσοτική μέτρηση των επιλεγμένων διοικητικών βαρών  

4. Διατύπωση συστάσεων για ανασχεδιασμό/κατάργηση (τμημάτων) νόμων και 

κανονισμών 

5. Δημοσίευση και αξιοποίηση 

Η πρώτη φάση του έργου αφορούσε τον έλεγχο και την επιλογή των σχετικών νόμων 

και κανονισμών μέσω έρευνας δευτερογενών πηγών. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου ήταν 

μια επισκόπηση όλων των κανονισμών που δυνητικά επιφέρουν διοικητικά βάρη στους 13 

διαφορετικούς Τομείς Προτεραιότητας. 

Με βάση αυτή την επισκόπηση, διεξήχθη ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων 

κανονισμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία που προκαλούν τις μεγαλύτερες 

επιβαρύνσεις ή/και τριβές. Αυτός ο έλεγχος, σε συνδυασμό με πρόσθετες συναντήσεις με τα 

βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή ορισμένων υποχρεώσεων για 

διεξοδική αξιολόγηση.  

Η τελική έκθεση καλύπτει διεξοδικά τα στάδια 3 και 4: τα αποτελέσματα της εργασίας 

που πραγματοποιήθηκε κατά την ποιοτική μέτρηση των διοικητικών βαρών που απορρέουν 

από επιλεγμένους νόμους και κανονισμούς και τη διατύπωση προτάσεων για τη μείωση των 

διοικητικών βαρών του τομέα προτεραιότητας Γεωργίας.  

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκθεση περιέχει: 

• Μια περιγραφή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών που 

εμπίπτουν στο πεδίο μέτρησης για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας 

• Τα κύρια πορίσματα της μέτρησης  

• Συστάσεις με προτάσεις για ποσοτικοποιημένη μείωση  

Αυτή η έκθεση δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε στα διάφορα στάδια. Η ανάλυση των Υ.Π. που μετρήθηκαν σε αυτόν τον 

τομέα προτεραιότητας συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. 

Οι λέξεις «επιχειρήσεις» και «εταιρείες» χρησιμοποιούνται εναλλάξ σε όλη την 

παρούσα έκθεση.  Κατά περίπτωση, ο όρος «επιχειρήσεις» περιλαμβάνει επιτηδευματίες και 

ελεύθερους επαγγελματίες. 

 

1.3.Μεθοδολογία 
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο βασίζεται στο «Εγχειρίδιο για την 

εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα». Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης μέτρησης. 

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Τ.Μ.Κ) συνιστά μια ευρέως αναγνωρισμένη 

μέθοδο υπολογισμού διοικητικών βαρών, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά διεθνή έργα από 

το 2002 έως σήμερα. Το μοντέλο αναλύει το διοικητικό κόστος που επιβάλλεται μέσω 

νομικών πράξεων σε συνιστώσες που μπορούν να αξιολογηθούν με εύλογη ακρίβεια. Το 

εργαλείο χαρακτηρίζεται από την οικονομική προσέγγιση προς τη σύνταξη νόμων και τους 

κανονισμούς. Στοχεύει στον προσδιορισμό όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

συγκεκριμένη νομοθεσία, οι οποίες καθιστούν τους νόμους και τις διαδικασίες ιδιαίτερα 

επιβαρυντικούς παράγοντες για τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας. 

Η μεθοδολογία δεν αναφέρει ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους θεμελιώδεις στόχους της 

νομοθεσίας. Αντ' αυτού, η μέτρηση εστιάζει μόνο στις διοικητικές δραστηριότητες που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Το πεδίο 

εφαρμογής αυτής της μέτρησης εμπίπτει στο πλαίσιο της μέτρησης του διοικητικού κόστους 

προκειμένου να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. 

Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στο διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το διοικητικό κόστος ορίζεται ως το 

κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις Υ.Π. Μια Υ.Π. 

ορίζεται ως εξής: «Μια υποχρέωση που περιλαμβάνεται σε νομικό, κανονιστικό ή άλλου 

είδους επεξηγηματικό κείμενο της δημόσιας διοίκησης και απαιτεί από την εταιρεία να 

παρέχει δεδομένα στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους ή να διατηρεί δεδομένα που μπορούν να 

διατεθούν σε δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, εάν ζητηθούν. Επιπλέον, είναι μια υποχρέωση που 

επιβάλλει τα προαναφερθέντα, αλλά έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή διοικητική πρακτική 

που εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες». 

Κάθε Υ.Π. διαθέτει χαρακτηριστικά που περιγράφουν: 

• Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δεδομένων ή της «απαίτησης δεδομένων» (τι 

πρέπει να παρέχεται) 

• Την ομάδα-στόχο (τον πληθυσμό ο οποίος πρέπει να τα παρέχει) 

• Τη συχνότητα εμφάνισης της υποχρέωσης (πότε πρέπει να παρέχεται) 

Οι Υ.Π. πρέπει να προέρχονται είτε από τη νομοθεσία της Ε.Ε. είτε από άλλους εθνικούς 

νόμους και κανονισμούς. Αυτό το έργο επικεντρώνεται τόσο στις Υ.Π. που απορρέουν 

απευθείας από τη νομοθεσία της Ε.Ε. όσο και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο.  

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του έργου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον 

έλεγχο και στον προσδιορισμό περιπτώσεων «υπερβολικής εφαρμογής» (ή «κανονιστικός 

υπερθεματισμός») μιας νομικής πράξης της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις 

πρόσθετες Υ.Π. ή τις διαδικαστικές απαιτήσεις, την τροποποιημένη συχνότητα ή τον 

πληθυσμό (δηλαδή την κάλυψη), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του 

διοικητικού κόστους που συνδέεται με τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και 

σε εθνικά μέτρα.  

Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. κάνει διάκριση ανάμεσα στις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν 

και να επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχει νομοθεσία, και στις 

πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της νομικής υποχρέωσης. Οι 

πρώτες αντιστοιχούν στο κόστος «συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας» (Σ.Ε.Λ.), ενώ οι 
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δεύτερες στα διοικητικά βάρη. Όταν συνδυάζονται, τα διοικητικά βάρη και το κόστος 

συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας συνιστούν το διοικητικό κόστος που βαρύνει τις 

επιχειρήσεις.  

Γενικά, το συνολικό διοικητικό κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζεται με βάση το μέσο 

κόστος της απαιτούμενης διοικητικής δραστηριότητας (Τιμή) επί τον συνολικό αριθμό των 

υποχρεώσεων που υλοποιούνται ανά έτος (Ποσότητα). Το κόστος υπολογίζεται με τον 

πολλαπλασιασμό μιας τυπικής τιμής που αποδίδεται για έναν συγκεκριμένο τύπο 

εργαζομένου (με βάση το μέσο κόστος εργασίας ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων των 

γενικών εξόδων κατ' αναλογία) επί του χρόνου που απαιτείται ανά ενέργεια (εσωτερικό 

κόστος). Κατά περίπτωση, λαμβάνονται υπ' όψιν άλλοι τύποι κόστους, όπως το κόστος 

ανάθεσης έργου σε τρίτους/συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού ή το κόστος 

προμηθειών που μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε μια υποχρέωση πληροφόρησης (εξωτερικό 

κόστος). Επιπλέον, για τη μέτρηση αυτή, το «πρόσθετο κόστος» (το κόστος που επιβαρύνει 

μια επιχείρηση, το οποίο δεν απορρέει από τους νόμους και τους κανονισμούς, αλλά 

προέρχεται από μια συγκεκριμένη Υ.Π.) υπολογίζεται χωριστά. Η ποσότητα υπολογίζεται ως 

η συχνότητα των απαιτούμενων δραστηριοτήτων πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των 

αντίστοιχων οντοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρακάτω βασική εξίσωση της 

μεθόδου Τ.Μ.Κ.: 

∑     

Όπου  

 P (Τιμή) = Τυπική τιμή × Χρόνος  

 Q (Ποσότητα) = αριθμός οντοτήτων × συχνότητα.  

Στο 3ο στάδιο του έργου, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των 

εμπειρογνωμόνων για τον υπολογισμό του χρόνου και άλλων δαπανών, προκειμένου να 

συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις με τις Υ.Π. Όλα τα αποτελέσματα τυποποιήθηκαν με στόχο 

την παροχή μιας ενιαίας εκτίμησης του τι απαιτείται προκειμένου μια τυπικά αποδοτική 

επιχείρηση να διεκπεραιώσει καθεμία από τις διοικητικές δραστηριότητες ώστε να 

συμμορφώνεται με την Υ.Π. Τα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα συλλέχθηκαν από 

δημοσίους υπαλλήλους μέσω κυβερνητικών πηγών και δευτερογενούς έρευνας. Στις 

περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη ποσότητα (Q) ή φαινόταν απαραίτητη η περαιτέρω 

εργασία, η Capgemini Consulting Ολλανδίας και η Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας 

έκαναν μια εκτίμηση βάσει στοιχείων.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος της τυποποίησης δεν είναι να υπολογιστεί ο μέσος 

όρος των δεδομένων κόστους που συγκεντρώνονται μέσω των συνεντεύξεων και/ή από τις 

αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων, αλλά να εξαχθεί ένα εύλογο αποτέλεσμα για μια τυπικά 

αποδοτική επιχείρηση σε σχέση με κάθε Υ.Π. Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. ορίζει μια τυπικά αποδοτική 

επιχείρηση ως μια επιχείρηση της ομάδας-στόχου που εκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες 

που απαιτούνται από την Υ.Π. ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα απ' ό,τι θα ήταν εύλογα 

αναμενόμενο. 
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2. Εισαγωγή στον τομέα προτεραιότητας και επισκόπηση των 

αποτελεσμάτων μέτρησης  
 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της καταγραφής και της επιλογής των 

Υ.Π. που μετρήθηκαν και μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης στο πλαίσιο αυτού 

του τομέα προτεραιότητας.  

 

2.1.Επιλογή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις Υ.Π. και τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και 

κανονισμούς, καθώς και τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., οι οποίοι προσδιορίστηκαν και 

εξετάστηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια του έργου και οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 

επιλεγμένες Υ.Π. για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας ή/και στο πλαίσιο των οποίων οι 

Υ.Π. έχουν νομική βάση. 

Το Παράρτημα 1 παρέχει λεπτομερή περιγραφή και μοντέλα επεξεργασίας των Υ.Π. 

Πίνακας 2.1: Κανονιστικό πλαίσιο 

Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία 

Υ.Π. 1: Υποχρεώσεις που αφορούν 

στην εγγραφή στο Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ενημερώσεων) 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία:  

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 262346/19 

Μαρτίου 2010 – Πρόσθετα διοικητικά μέτρα και 

διαδικασίες για την εφαρμογή του Καθεστώτος 

Ενιαίας Ενίσχυσης (Κ.Ε.Ε.) βάσει των κανονισμών 

(Ε.Κ.) αριθ. 73/2009 και αριθ. 1120/2009 του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, αντίστοιχα, όπως 

τροποποιήθηκαν από την Υ.Α. αριθ. 

150527/4.4.2011 και την Υ.Α. αριθ. 

644/51838/3.5.2012   

Εγκύκλιοι:   

Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 11545/29-01-2014 – 

Πιστοποίηση φορέων για τη συμπλήρωση και 

υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια 

του Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου) για το διάστημα 2014-2020 

Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 55287/10-05-2013 – 

Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 

2013 σχετικά με την εφαρμογή του Καθεστώτος 

Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & 

μέτρων στήριξης στα πλαίσια των καν. [(ΕΚ) 

73/2009 και 1405-1406] 

Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 12386/06-02-2013 - 

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 

έτους 2013  

Νομοθεσία Ε.Ε.:  
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Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για 

τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 

άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 

κοινής αγροτικής πολιτικής και την θέσπιση 

ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, 

για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1290 / 2005, (ΕΚ) αριθ. 247 / 2006, (ΕΚ) αριθ. 378 / 

2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1782 / 2003 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 

όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη 

διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 

που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς 

και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την 

πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος 

στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό 

τομέα 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 129/2013 

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1121/2009 όσον αφορά τη μεταβατική εθνική 

ενίσχυση που πρόκειται να χορηγηθεί στους 

γεωργούς το 2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1122/2009 όσον αφορά τη μείωση που συνδέεται με 

την προαιρετική προσαρμογή των άμεσων 

ενισχύσεων το 2013 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους 

γεωργούς που προβλέπονται στους Τίτλους IV και V 

του παρόντος 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 

όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη 

διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για γεωργούς που 

προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό, καθώς και 

για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την 

πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος 

στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό 



16 
© O.O.Σ.Α. 2014 

Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία 

τομέα 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου 

σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου 

για τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής 

πολιτικής 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν 

την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης για τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:  

Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου 

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως 

τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 

3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: 

Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/22.09.2008: 

Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 

Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 4985/2010 - 

Σύστημα ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 121 

«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθ. 

5719/3.6.2011 και την Κ.Υ.Α. αριθ. 2970/6.3.2012   

Υπουργική απόφαση αριθ. 11308/2010 - 

Λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή αιτήσεων 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων 

για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε 

από την Υ.Α. αριθ. 1870/17.3.2011, 9167/26.08.2011 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 11302/16.11.2010 – 

Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των 

διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων 

για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις - Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

Υπουργική Απόφαση 12374/29 Δεκεμβρίου 2010 - 

Προδιαγραφές και οδηγίες για τη συμπλήρωση της 

αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121), όπως 



17 
© O.O.Σ.Α. 2014 

Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 7680/19.07.2011 

Υπουργική απόφαση αριθ. 145/11.01.2011 - 

Κριτήρια αξιολόγησης για παροχή ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του καθεστώτος ενθάρρυνσης των 

επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 

121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε από την 

Υ.Α. αριθ. 1775/16.3.2011 και την Υ.Α. αριθ. 

7566/15.07.2011 

Υπουργική απόφαση αριθ. 146/11.01.2011 σχετικά 

με την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενθάρρυνσης των επενδύσεων στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: 

«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 

1774/16.03.2011, την Υ.Α. αριθ. 4115/09.05.2011, 

την Υ.Α. αριθ. 6041/10.06.2011, την Υ.Α. αριθ. 

7681/19.07.2011, την Υ.Α. αριθ. 8965/19.08.2011 

και την Υ.Α. αριθ. 9167/26.08.2011. 

Εγκύκλιοι: 

Εγκύκλιος 125938/14 Δεκεμβρίου 2012 - Οδηγίες 

για τη διαδικασία πληρωμής επενδύσεων στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

(Μέτρο 121) 

Εγκύκλιος 3417/19 Απριλίου 2011 – Εγκύκλιος για 

την επιλογή γεωργικών ελκυστήρων. Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

Νομοθεσία Ε.Ε.: 

Κανονισμός (ΕΚ) 147/2012 της Επιτροπής που 

τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 65/2011 ο οποίος 

θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της 

Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον 

αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου 

επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 
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σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό 

τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο 

οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της 

Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που 

προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου 

Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 

2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) 

(2006/144/ΕΚ) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και 

της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) 

Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν 

την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του Προγράμματος 

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:  

Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης για την 

εγκατάσταση νέων γεωργών 

(Μέτρο 112) 

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως 

τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 

3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία:  

Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/22.09.2008: 

Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17371/704/20 

Νοεμβρίου 2008 - Καθεστώς ενισχύσεων του μέτρου 

112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 

2541/23.02.2009, την Κ.Υ.Α. αριθ. 

10639/11.08.2009, την Κ.Υ.Α. αριθ. 

2655/30.03.2010, την Κ.Υ.Α. αριθ. 5970/23.07.2010, 

την Κ.Υ.Α. αριθ. 19552/24.09.2013 και την Κ.Υ.Α. 

αριθ. 26463/16.12.2013 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 1421/27.1.2009 – 

Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού – 

Οδηγός Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου 

Υποψηφιότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος 

ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων 

γεωργών του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013» 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 5818/30.04.2009 – 

Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του 

καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 112 

«Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 14357/13.12.2011 – 

Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης 

δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με 

την Κ.Υ.Α. αριθ. 704/2008 

Εγκύκλιοι: 

Εγκύκλιος 827/11.2.2011 – Διευκρινήσεις επί 

τροποποίησης απόφασης έγκρισης επιχειρηματικού 

σχεδίου δικαιούχων του Μέτρου 112 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Εγκύκλιος 22090/29.10.2013 – Εγκύκλιος για την 

αποσαφήνιση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθ. 
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17371/704/20.11.2008 για την εφαρμογή του 

Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 

αριθ. 19552/24.09.2013 

Νομοθεσία Ε.Ε.: 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2012 της Επιτροπής που 

τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2011 ο 

οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της 

Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον 

αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου 

επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό 

τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο 

οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της 

Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που 

προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου 

Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 

2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) 

(2006/144/ΕΚ) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και 

της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν 

την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης για 

συμμετοχή γεωργών σε συστήματα 

για την ποιότητα τροφίμων (Μέτρο 

132) 

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:  

Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου 

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως 

τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 

3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία:  

Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/22.09.2008: 

Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1483/5 Ιουνίου 2009 - 

Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή 

γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», 

όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 

15064/26 Οκτωβρίου 2012 

Υπουργική Απόφαση 1720/3.7.2009 – Λεπτομέρειες 

Εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών 

σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του 

Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε από την 

Υπουργική Απόφαση 2047/28 Ιανουαρίου 2013  

Υπουργική Απόφαση 14813/20.12.2011 – 

Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 

«Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013», 
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όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 

2049/28 Ιανουαρίου 2013 

Εγκύκλιοι: 

Εγκύκλιος 5383/19.04.2012 – Αποσαφηνίσεις σε 

ζητήματα σχετικά με την υποβολή και εξέτασης των 

αιτήσεων για πληρωμή του Μέτρου 132 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

Νομοθεσία Ε.Ε.:  

Κανονισμός (ΕΚ) 147/2012 της Επιτροπής που 

τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 65/2011 ο οποίος 

θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της 

Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον 

αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου 

επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των 

καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό 

τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο 

οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, 

καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά 

με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της 

Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

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

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που 

προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου 

Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 

2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) 

(2006/144/ΕΚ) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και 

της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) 

Υ.Π. 5: Υποχρέωση έκδοσης άδειας 

κατασκευής μικρής κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης/χώρου στέγασης 

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:  

Νόμος 4056/2012 - Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία 

και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες 

διατάξεις 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 5888/03 Φεβρουαρίου 

2004 - Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και 

δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης 

κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών 

στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών 

κτηνοτροφικών στεγάστρων 

Εγκύκλιοι: 

Αποσαφηνιστική Εγκύκλιος αριθ. 

1464/67426/13.6.2012 για την εφαρμογή του Νόμου 

4056/2012 - Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις 

Υ.Π. 6: Υποχρέωση δήλωσης των 

δεδομένων παραγωγής οίνου 

Δευτερογενής εθνική νομοθεσία:  

Υπουργική Απόφαση 398581/27 Σεπτεμβρίου 2001 - 

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του 

Κανονισμού αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής όσον 

αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των 
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προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον 

αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του 

Κανονισμού 1623/ 2000 

Εγκύκλιοι:  

Εγκύκλιος αριθ. 5509/123907/11 Οκτωβρίου 2013 

για την υποβολή των δηλώσεων εσοδείας για 

οινοπαραγωγούς με ηλεκτρονικά μέσα 

Νομοθεσία Ε.Ε.:  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής για 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το 

αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις 

και τη συγκέντρωση στοιχείων για την 

παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά 

έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία 

που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου 

για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, 

την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση 

των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) 

αριθ. 1493/1999 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής - 

Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις 

πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και 

την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό 

τομέα και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1623/2000 (κατηργημένος) 

Κανονισμός (ΕΚ) 1493/1999 της Επιτροπής - Η 

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 

(κατηργημένος) 
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2.2. Τα κυριότερα αποτελέσματα των μετρήσεων 

 
Το συνολικό διοικητικό κόστος για τον Τομέα Προτεραιότητας Γεωργία είναι 

315,85 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 8% του εν λόγω κόστους πρέπει να θεωρείται κόστος 

συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας.  Ως εκ τούτου, τα διοικητικά βάρη ανέρχονται σε 

289,35 εκατομμύρια ευρώ για τον Τομέα Προτεραιότητας Γεωργίας. 

Το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα της 

μέτρησης. Περιέχει το διοικητικό κόστος ανά υποχρέωση πληροφόρησης στο πλαίσιο αυτού 

του τομέα προτεραιότητας. 

Σχήμα 2.1: Συνολικό προσδιορισμένο Διοικητικό Κόστος για τον τομέα 

προτεραιότητας  

 
Η πιο επαχθής Υ.Π. σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας είναι η Υ.Π. 1 - «Υποχρεώσεις 

που αφορούν την εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης», η οποία ανέρχεται στο 

79,08% (78,59% για την εφαρμογή του Κ.Ε.Ε. - 01α και 0,49% για τη μεταφορά των 

δικαιωμάτων του Κ.Ε.Ε. - 01β) του συνολικού διοικητικού κόστους για τον Τ.Π., λόγω του 

ότι πρόκειται για μια ετήσια υποχρέωση που αφορά την πλειονότητα των γεωργών. 

Οι Υ.Π. που σχετίζονται με το Π.Α.Α. (3 Υ.Π. μαζί) ανέρχονται στο 20,74% του 

συνολικού διοικητικού κόστους σε σχέση με τα προαναφερθέντα ad hoc προγράμματα 

χρηματοδότησης. 

Τέλος, οι Υ.Π. 5 και 6 είναι οι λιγότερο επαχθείς για τον Τ.Π., και ανέρχονται 

αντιστοίχως σε 0,14 εκατομμύρια ευρώ και 0,41 εκατομμύρια ευρώ του διοικητικού κόστους. 

Οι Υποχρεώσεις Πληροφόρησης, καθώς και οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί, 

διαφοροποιούνται σε ικανό βαθμό ώστε να καλύπτουν διάφορα είδη κόστους στο πλαίσιο 

αυτού του Τομέα Προτεραιότητας. Έχουν όντως διαφορές όσον αφορά τα οφέλη για την 

IO_01a. Obligations relating to 
registration for the Single Payment 

Scheme (application); 

EUR 248 228 456.60 

IO_01b. Obligations relating to 
registration for the Single Payment 

Scheme (transfer of rights);  

EUR 1 556 833.53 

IO_02. Obligations relating to 
application for support under the 

Rural Development Programme for 

the modernisation of agricultural 
holdings(Measure 121);  

EUR 36 280 710.53 

IO_03. Obligations relating to 
application for support under the 

Rural Development Programme for 

setting up of young farmers 
(Measure 112);  EUR 13 476 638.40 

IO_04. Obligations relating to 
application for support under the 

Rural Development Programme for 

participation of farmers in food 
quality (measure 132);  

EUR 15 755 983.32 

IO_05. Obligation to 
apply for permit to 

construct a small-scale 

livestock 
installation/shelter 

(includes the relevant 
environmental impact 

assessment);  
EUR 144 969.50 

IO_06. Obligation to declare data 
on wine production; 

EUR 410 548.81 
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κοινωνία, τη δομή διακυβέρνησης ή/και την ομάδα-στόχο. Η σύγκριση αρκετών Υ.Π. όσον 

αφορά το διοικητικό κόστος συνθέτει επομένως μια εικόνα που πρέπει να ερμηνευτεί με 

ιδιαίτερη προσοχή. Το ανωτέρω σχήμα παρουσιάζει το μερίδιο διοικητικού κόστους ανά 

Υ.Π. ως επιμέρους τμήμα του συνολικού διοικητικού κόστους για τον Τομέα Προτεραιότητας 

Γεωργίας. Στο γράφημα, η μονάδα σύγκρισης είναι το συνολικό διοικητικό κόστος. 

Επιπρόσθετα, η μέτρηση αυτή καλύπτει μόνον ορισμένες από τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τον τομέα προτεραιότητας. Συνεπώς, υπάρχει πρόσθετο διοικητικό κόστος και 

βάρη, που δεν έχουν καλυφθεί από τη μέτρηση. Στο Παράρτημα 1 παρατίθεται λεπτομερής 

περιγραφή της πηγής, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων μέτρησης των Υ.Π. 
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3. Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις για τον Τομέα Προτεραιότητας 

Γεωργίας 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις εναλλακτικές λύσεις σε σχέση την τρέχουσα 

κατάσταση για τις Υ.Π. για τις οποίες έχει γίνει μέτρηση. Διατυπώνει και ποσοτικοποιεί 

συστάσεις με στόχο την απλοποίηση της τρέχουσας κατάστασης και τη μείωση των 

διοικητικών βαρών. Περιγράφει επίσης την προτεινόμενη ακολουθία και προτεραιοποίηση 

των προτάσεων μείωσης και προτεινόμενους τρόπους διευκόλυνσης της εφαρμογής τους. 

Γίνεται λεπτομερής επεξήγηση των συστάσεων, οι οποίες ποσοτικοποιούνται με βάση τις 

προηγούμενες εμπειρίες και τις αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων. 

Οι προτάσεις μείωσης των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους στον τομέα 

προτεραιότητας Γεωργία υπολογίζονται με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους και των 

διοικητικών βαρών κατά τα ακόλουθα ποσά: 

Σύσταση Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικού κόστους 

Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικών βαρών 

Βελτίωση της καθοδήγησης και 

εμπειρίας των χρηστών του 

ηλεκτρονικού συστήματος για την 

ένταξη στο Κ.Ε.Ε.* 

12.032.560 ευρώ 12.032.560 ευρώ 

Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι 

γεωργοί με τους μεσάζοντες 

αυξάνοντας την αποδοτικότητα* 

94.251.086 ευρώ 94.251.086 ευρώ 

Παρακολούθηση της πορείας της 

αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα 

Κ.Ε.Ε. 

5.920.867 ευρώ 5.920.867 ευρώ 

Κατάργηση της υποβολής των 

εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε.  

284.067 ευρώ 284.067 ευρώ 

Αύξηση της χρήσης του πρότυπου 

κόστους για την απλοποίηση των 

αιτήσεων για το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης* 

1.756.613 ευρώ 1.756.613 ευρώ 

Βελτίωση της ευχρηστίας και της 

παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις 

φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα 

του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης* 

6.275.271 ευρώ 6.275.271 ευρώ 

Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον 

αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2.757.297 ευρώ 2.757.297 ευρώ 
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Μείωση της απαιτούμενης 

συνοδευτικής τεκμηρίωσης για τις 

αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής 

δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης* 

68.393.813 ευρώ 68.393.813 ευρώ 

Οι δήλωσης παραγωγής οίνου 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι 

δηλώσεις εσοδείας συγκεντρώνονται 

ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές 

207.646 ευρώ 207.646 ευρώ 

Έχετε υπ' όψιν ότι η πρόσθεση των μεμονωμένων υπολογισμών μείωσης για κάθε 

σύσταση βοηθά να κατανοήσουμε την έκταση της πιθανής μείωσης και δεν αποτελεί ακριβές 

αριθμητικό στοιχείο. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι μειώσεις υπολογίζονται χωριστά 

για κάθε σύσταση με βάση τον τρόπο μέτρησης του κόστους για το συγκεκριμένο έργο. Οι 

επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιοριστούν από την εκ 

των προτέρων εφαρμογή άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν 

σημειώνονται με αστερίσκο θα επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των 

συστάσεων που δεν σημειώνονται με αστερίσκο. 

3.1. Προσδιορισμός πιθανών επιλογών απλοποίησης και μείωσης 
 

Κατά τη διάρκεια του 4ου σταδίου του έργου, πιθανές επιλογές απλοποίησης και μείωσης 

προσδιορίστηκαν ως κατάλληλες με βάση τις απόψεις των επιχειρήσεων που εκφράστηκαν 

κατά τη διάρκεια της φάσης μέτρησης, τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, την εμπειρία 

από άλλες ασκήσεις μείωσης των διοικητικών βαρών, και τις απόψεις ομάδων Ελλήνων 

δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν στο έργο. 

Πιθανές επιλογές απλοποίησης και μείωσης αναπτύχθηκαν από Έλληνες δημοσίους 

υπαλλήλους με βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο είχε συνταχθεί από τον 

Ο.Ο.Σ.Α. χρησιμοποιώντας την «Πυραμίδα Μείωσης Βαρών από Υ.Π.» η οποία αναπτύχθηκε 

από την κοινοπραξία των εταιρειών Capgemini, Deloitte και Ramboll στο πλαίσιο του έργου 

της Ε.Ε. για τη βασική μέτρηση και τη μείωση του διοικητικού κόστους την περίοδο 2009-10. 

Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους δημοσίους υπαλλήλους να απαντήσουν στις 

ακόλουθες ερωτήσεις, με τη σειρά, σε σχέση με κάθε Υ.Π. για την οποία είχε γίνει μέτρηση: 

1. Ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής που αφορά την Υ.Π.; 

2. Επιλογή Α: Πλήρης κατάργηση αυτής της Υ.Π. προκειμένου να μειωθούν τα 

διοικητικά βάρη (επιχειρήματα υπέρ, επιχειρήματα κατά, συμπέρασμα) 

3. Επιλογή Β: Ανασχεδιασμός των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης στο 

πλαίσιο αυτής της Υ.Π. προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά βάρη 

(προσδιορίστε ευκαιρίες ώστε η δημόσια διοίκηση να ενεργεί με λιγότερο επαχθή 

τρόπο, και καταλήξτε στις πλέον κατάλληλες) 

4. Επιλογή Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της 

πολιτικής (προσδιορίστε λιγότερο επαχθείς τρόπους εκπλήρωσης του 

καθορισμένου στόχου πολιτικής, και καταλήξτε στους πλέον κατάλληλους) 

5. Επιλογή Δ: Κάντε την Υ.Π. όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη για τις επιχειρήσεις 

(προσδιορίστε τρόπους ώστε η συμμόρφωση με την Υ.Π. να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη για τις επιχειρήσεις, και καταλήξτε στους πλέον 

κατάλληλους) 
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6. Επιλογή Ε: Μείωση των μεταβλητών στην εξίσωση Τ.Μ.Κ.: Πληθυσμός, 

συχνότητα, χρόνος και τυπική τιμή (προσδιορίστε πιθανές αλλαγές για καθεμία 

από τις τέσσερις μεταβλητές, και καταλήξτε στις πλέον κατάλληλες) 

Με το ερωτηματολόγιο αυτό καθορίστηκε ένας δομημένος τρόπος διερεύνησης 

ευρύτερων μεταρρυθμίσεων πριν από τις μικρότερες μεταρρυθμίσεις, και διασφαλίστηκε η 

εστίαση της προσοχής και πέρα από τις μικρές αλλαγές που αφορούσαν τις μεταβλητές της 

εξίσωσης του Τ.Μ.Κ. 

Λίστες πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης για τον τομέα προτεραιότητας 

Γεωργίας παρουσιάζονται συνοπτικά στα σημεία Πίνακας 3.1 έως 3.4 παρακάτω. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι μεμονωμένα πιθανά μέτρα που παρατίθενται σε αυτούς τους 

πίνακες ενδέχεται να μην είναι συμβατά – πρόκειται απλώς για λίστες μεμονωμένων μέτρων 

μεταρρύθμισης. 

Πίνακας 3.1: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης 

που προτείνονται για την Υ.Π. 1 

Υ.Π. 1: Υποχρεώσεις που αφορούν στην εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων) 

Στόχος πολιτικής: 
Ενημέρωση του φορέα πληρωμής (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος και παροχή σχετικών δεδομένων  

Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.  Δεν θεωρείται εφικτή η πλήρης κατάργηση της 

Υ.Π. λόγω των κανόνων της Ε.Ε. 

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών 

δημόσιας διοίκησης 

 Διασύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων για την 

επαλήθευση και παροχή δεδομένων 

 Κατάργηση της απαίτησης περί υποβολής των 

κληρονομικών μεταβιβάσεων στην Αθήνα 

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της 

πολιτικής  

 Ανασχεδιασμός των φορμών ώστε να γίνει 

ευκολότερος ο τρόπος συμπλήρωσής τους 

Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη για τις 

επιχειρήσεις 

 Απλοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών που 

θα δώσουν τη δυνατότητα εκ νέου συμπλήρωσης 

των δεδομένων του προηγούμενου έτους, εάν δεν 

υπάρχουν μεταβολές 

 Ανασχεδιασμός των φορμών ώστε να γίνει 

ευκολότερος ο τρόπος συμπλήρωσής τους 

 Μείωση του χρόνου αναμονής στον μεσάζοντα 

(συνδικαλιστικός φορέας) 

 Να μην απαιτούνται πιστοποιημένα αντίγραφα 

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην 

εξίσωση Τ.Μ.Κ.  
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Πίνακας 3.2: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης 

που προτείνονται για τις Υ.Π. 2-4 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων (Μέτρο 132) 

Στόχος πολιτικής: 
Διασφάλιση παροχής επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης για 

κατάλληλα έργα και σε εύλογα επίπεδα 

Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.  Δεν θεωρείται εφικτή λόγω της νομοθεσίας της 

Ε.Ε. 

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών 

δημόσιας διοίκησης 

 Κοινή χρήση δεδομένων με άλλους φορείς με 

στόχο τη μείωση των απαιτούμενων εγγράφων 

 Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας 

και των κανόνων 

 Επέκταση της χρήσης της υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών αιτήσεων 

 Ορισμός χρονικών ορίων για τις αποφάσεις 

 Πληρωμή σε δόσεις και χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων 

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στον στόχο της 

πολιτικής  

 Ενθάρρυνση ομάδων γεωργών να υποβάλλουν 

αιτήσεις για ορισμένα μέτρα 

Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη για τις 

επιχειρήσεις 

 Συγκέντρωση υποστηρικτικών εγγράφων 

τεκμηρίωσης από άλλους δημόσιους φορείς 

 Να καταστεί εύκολη η ενημέρωση σχετικά με την 

πρόοδο της αίτησης  

 Χρήση τυποποιημένου κόστους και όχι 

τρεχουσών τιμών 

 Οι φόρμες και τα υποδείγματα πρέπει να γίνουν 

πιο ευκολονόητα και πιο βοηθητικά 

 Παροχή υποδειγμάτων αιτήσεων, οι οποίες 

υποδεικνύουν τι απαιτείται 

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην 

εξίσωση Τ.Μ.Κ.  

 

Πίνακας 3.3: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης 

που προτείνονται για την Υ.Π.5 

Υ.Π. 5: Υποχρεώσεις υποβολής αίτησης για άδεια κατασκευής μικρής κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης/χώρου στέγασης 
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Στόχος πολιτικής: 
Διασφάλιση ότι οι κτηνοτροφικοί χώροι στέγασης κατασκευάζονται σε χώρους οι οποίοι δεν 

βλάπτουν το περιβάλλον και είναι καλής ποιότητας για τους γεωργούς 

Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π. 
 

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών 

δημόσιας διοίκησης 
 Συντονισμός επιθεωρήσεων από διαφορετικούς 

φορείς 

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της 

πολιτικής  

 Κοινοποίηση με ενστάσεις 

 Μείωση του επιπέδου αναλυτικότητας των 

στοιχείων που απαιτούνται στην αίτηση 

Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη για τις 

επιχειρήσεις 
 

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην 

εξίσωση Τ.Μ.Κ.  

 

Πίνακας 3.4: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης 

που προτείνονται για την Υ.Π. 6 

Υ.Π. 6: Υποχρέωση δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου 

Στόχος πολιτικής: 
Πλήρωση των απαιτήσεων της Ε.Ε. για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την 

παραγωγή οίνου 

Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π. 
 Μη εφικτή λόγω των υποχρεώσεων της Ε.Ε. 

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών 

δημόσιας διοίκησης 
 Ηλεκτρονική υποβολή βάσει των ηλεκτρονικών 

δηλώσεων εσοδείας των καλλιεργητών 

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στον στόχο της 

πολιτικής  
. 

Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη για τις 

επιχειρήσεις 

 Η ευθύνη των στοιχείων εσοδείας να βαρύνει τους 

καλλιεργητές και όχι τους οινοπαραγωγούς 

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην 

εξίσωση Τ.Μ.Κ.  

 

3.2. Συστάσεις για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας 

 
Ορισμένα από τα πιθανά μέτρα απλοποίησης και μείωσης εξετάστηκαν περαιτέρω 

προκειμένου να αναπτυχθεί ένα συμβατό σύνολο συστάσεων για το έργο, το οποίο θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση των διοικητικών 

βαρών στο πλαίσιο του έργου. Τα πιθανά μέτρα που εξελίχθηκαν σε συστάσεις είναι εκείνα 
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που φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν ουσιαστικές μειώσεις στα διοικητικά 

βάρη ή στους παράγοντες τριβής, και τα οποία φαίνεται να είναι συμβατά με τους γενικούς 

στόχους της πολιτικής των υποχρεώσεων. Τα άλλα πιθανά μέτρα που καταγράφονται στους 

ανωτέρω πίνακες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρόσθετος πόρος για την εξέταση, από 

την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, περαιτέρω ευκαιριών μείωσης. 

Οι συστάσεις παρουσιάζονται μεμονωμένα στη συνέχεια αυτής της ενότητας. 

Περιγράφεται το ιστορικό κάθε σύστασης, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση όπως 

παρουσιάζεται στο έργο, και η επιθυμητή μελλοντική κατάσταση η οποία θα προέκυπτε μετά 

την εφαρμογή της σύστασης. Περιλαμβάνεται λίστα με τα σχετικά τμήματα της νομοθεσίας 

και των κανονισμών που θα έπρεπε να εξεταστούν για πιθανή τροποποίηση. Βασίζεται στην 

αξιολόγηση από την ομάδα του έργου της αρχικής νομικής καταγραφής που 

πραγματοποιήθηκε από Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους κατά το 1ο Στάδιο του έργου, κι 

επίσης στην πρόσθετη νομική ανάλυση με στόχο τον εντοπισμό σχετικών διατάξεων και του 

βαθμού συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ε.Ε. Τέλος, γίνεται μια αξιολόγηση της πιθανής 

μείωσης των διοικητικών βαρών, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή της κάθε 

σύστασης. 

Όπως είθισται στις ασκήσεις μείωσης διοικητικών βαρών, η μείωση των διοικητικών 

βαρών παρέχεται χωριστά για κάθε σύσταση, ήτοι η μείωση υπολογίζεται με βάση την 

εφαρμογή κάθε σύστασης στην τρέχουσα κατάσταση, και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το 

συνδυαστικό αποτέλεσμα των συστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική μείωση των 

διοικητικών βαρών, η οποία θα επιτυγχάνετο εφαρμόζοντας όλες τις συστάσεις, δεν μπορεί 

να υπολογιστεί προσθέτοντας απλώς τις μειώσεις για κάθε σύσταση. Θα χρειαστεί περαιτέρω 

ανάλυση από τη στιγμή που θα ήταν σαφές ποιες συστάσεις θα εφαρμόζονταν. 
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3.2.1. Βελτίωση της καθοδήγησης και εμπειρίας των χρηστών του ηλεκτρονικού 

συστήματος για την εγγραφή στο Κ.Ε.Ε. 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

12.032.560 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ευχρηστία του 

ηλεκτρονικού συστήματος για την εγγραφή στο Κ.Ε.Ε., με την ενσωμάτωση εργαλείων 

Σ.Γ.Π., οδηγών, σαφών παραδειγμάτων, εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και ενός 

περιορισμένου προκαταβολικού θεωρητικού υπολογισμού της πληρωμής για τον γεωργό. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση της αίτησης 

από τους αιτούντες που χρησιμοποιούν οι ίδιοι το ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς και από τους 

μεσάζοντες που συμπληρώνουν την αίτηση για λογαριασμό του αιτούντα. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την εγγραφή, το οποίο 

δίνει στους γεωργούς τη δυνατότητα να δηλώνουν την αγροτική τους δραστηριότητα και να 

υποβάλλουν μια αίτηση για πληρωμή στο πλαίσιο του Κ.Ε.Ε., κατά τη διάρκεια του Μαΐου 

κάθε έτους. Παρόλο που η αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά, οι 

μετρήσεις μας κατέδειξαν ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό ίσως το 

κάνουν οι γεωργοί μόνοι τους ή με τη βοήθεια μεσαζόντων. Για την περίοδο που καλύπτεται 

από τη μέτρηση, οι μεσάζοντες ήταν κυρίως οι συνομοσπονδίες συνεταιρισμών στις οποίες 

ανήκουν οι γεωργοί. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ένας σύμβουλος αγρονόμος να ενεργεί ως 

μεσάζοντας. Οι μεσάζοντες είναι πολύ σημαντικοί, λόγω του ψηφιακού χάσματος που 

οφείλεται τόσο στην υποδομή (διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων και υλικού) όσο και 

στην εξοικείωση με τους υπολογιστές και την αίτηση. 

Στη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό γεωργών χρησιμοποιεί 

προσωπικά το ηλεκτρονικό σύστημα και ότι ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό το έχει δοκιμάσει 

χωρίς τη βοήθεια κάποιου μεσάζοντα. 

Από συνεντεύξεις, διαπιστώσαμε ότι ο χρόνος υποβολής επηρεάζεται από την ίδια την 

αίτηση. Οι ερωτηθέντες οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να υποβάλουν μόνοι τους την αίτηση 

δήλωσαν ότι βρήκαν το ηλεκτρονικό σύστημα πολύ δυσνόητο. Ανέφεραν επίσης ότι το 

σύστημα δεν φαινόταν να είναι πλήρως λειτουργικό και ότι υπήρχαν προβλήματα στη 

λειτουργία (όπως απαντήσεις που δεν εστάλησαν, απώλειες δεδομένων). Αυτός ήταν ένας 

από τους παράγοντες που επηρέασε τη χρήση μεσαζόντων από πλευράς τους. 

Επίσης, κατά τη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι πολλοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η 

πολυπλοκότητα της αίτησης είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν λάθη κατά την εισαγωγή των 

δεδομένων. Αυτό οφείλεται επίσης από την πίεση που δημιουργούσαν οι ουρές στα γραφεία 
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των συνεταιρισμών, καθώς και από την αισθητή ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και 

ενημέρωση των μεσαζόντων, ιδιαίτερα του προσωρινού προσωπικού. Τα λάθη οδηγούσαν σε 

διορθώσεις κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και, εάν γίνονταν αντιληπτά μετά την 

υποβολή, σε πλήρη επανυποβολή. Σύμφωνα με αξιολογήσεις ειδικών που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μέτρησης, ο αριθμός των επανυποβολών μπορεί να 

αγγίξει το 60%. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση μιας 

τυπικά αποδοτικής αίτησης. 

Ως εκ τούτου, αυτή η σύσταση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ευχρηστίας του 

συστήματος, προκειμένου να αυξηθεί η άμεση χρήση του από τους γεωργούς και να μειωθεί 

ο χρόνος εξοικείωσης με το σύστημα. Επίσης, θα μειωθεί και μέρος του χρόνου που 

αφιερώνουν οι μεσάζοντες, εφόσον θα μπορούν να μειώσουν τον χρόνο που αφιερώνουν ανά 

αίτηση. 

Προτείνουμε βελτιώσεις στο σύστημα, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καθοδήγηση των 

χρηστών κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και συγκεκριμένα: 

 Ενσωμάτωση/βελτιστοποίηση των εργαλείων οπτικοποίησης (όπως 

φωτογραφικοί/γεωγραφικοί χάρτες για την περιγραφή του αγροτεμαχίου) μέσω 

εργαλείων εφαρμογής του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) που 

δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει και να συσχετίσει ένα αγροτεμάχιο με 

συγκεκριμένη παραγωγή. 

 Ανάπτυξη μιας καθοδηγούμενης αίτησης, η οποία θα υποστηρίζεται από τα εξής 

εργαλεία: 

o Οδηγοί που εστιάζουν σε χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριμένα κάθε 

γεωργό, τα οποία θα διαφοροποιούνται κατά περίπτωση (όπως γεωργική 

δραστηριότητα ανοικτού τύπου, σε θερμοκήπιο ή κτηνοτροφική 

δραστηριότητα), καθώς και βάσει των διαφορετικών τύπων προϊόντων, 

o Παροχή σαφών παραδειγμάτων ορθώς συμπληρωμένων αιτήσεων (κάτι που 

συμβάλλει στη διασφάλιση της ορθής συμπλήρωσης και στη διαβεβαίωση 

του αιτούντα ότι έχει δηλώσει ακριβή δεδομένα). 

o Εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για την ηλεκτρονική αίτηση, τα οποία θα 

μπορούσαν να ξεκινούν από πιο απλούς οδηγούς βήμα-βήμα με στιγμιότυπα 

οθόνης για μια πιο διαδραστική εμπειρία ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα 

βοηθήσει τους αιτούντες να χρησιμοποιούν μόνοι τους το σύστημα. 

Συνιστούμε επίσης να συμπεριληφθεί στο σύστημα, όπου αυτό είναι εφικτό, ένας 

προκαταβολικός, ενδεικτικός υπολογισμός της ενίσχυσης που δικαιούται ο αιτών, βάσει των 

δεδομένων της αίτησης. Αυτό θα προσέφερε πληροφορίες που θα υποδείκνυαν στον γεωργό 

εάν υπάρχουν τυχόν λάθη στην αίτηση. Στη συνέχεια, η αίτηση μπορεί να διορθωθεί 

ευκολότερα, γεγονός που θα μείωνε τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την υποβολή μιας 

επιτυχούς αίτησης με ακριβή δεδομένα. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αιτούντες γεωργοί υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα 

γραφεία των συνεταιρισμών, καθώς είτε δεν νιώθουν αρκετά σίγουροι ώστε να υποβάλουν 

μόνοι τους την αίτηση είτε θεωρούν το σύστημα ως περίπλοκο και όχι πλήρως λειτουργικό.  

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
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Ένας γεωργός που αποφασίζει να υποβάλει μόνος του την αίτηση έχει πρόσβαση σε 

εύχρηστα εργαλεία, τα οποία τον καθοδηγούν κατά τη συμπλήρωση της δήλωσής του. Η 

υποστήριξη περιλαμβάνει πρόσβαση σε σαφή παραδείγματα και εύχρηστες εφαρμογές που 

του δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες.  

Τα ίδια εργαλεία καθοδήγησης, παραδείγματα και αιτήσεις διατίθενται και για τους 

μεσάζοντες. 

Όπου υπάρχει η δυνατότητα, το σύστημα παρέχει εκ των προτέρων, ενδεικτικό και 

θεωρητικό υπολογισμό της ενίσχυσης που οφείλεται, βάσει των πληροφοριών που έχουν 

παρασχεθεί, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να διαπιστώνει ευκολότερα εάν έχουν γίνει 

λάθη στην αίτηση και να τα διορθώνει. 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση των σχετικών 

πρακτικών και των ακόλουθων εθνικών νόμων και εγκυκλίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη 

σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. για αυτόν τον τομέα προτεραιότητας.  

Εθνική νομοθεσία και εγκύκλιοι: 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 262346/19-3-2010 (Άρθρο 11 παρ. 1 και 5) 

Ετήσιες εγκύκλιοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (η πιο πρόσφατη έχει Αρ. Πρωτ. 55287/10-

05-2013 – για την αίτηση του Κ.Ε.Ε. το 2013) 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής 

πολιτικής και την καθιέρωση ορισμένων προγραμμάτων στήριξης για τους γεωργούς, 

(Άρθρα 19, 56) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 

αφορά όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων 

άμεσης στήριξης για γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό (Άρθρα 

12, 20)  
 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τους αιτούντες του Κ.Ε.Ε. που αποφασίζουν να υποβάλουν 

μόνοι τους την αίτηση. Ο αριθμός τους θα αυξηθεί, ενώ η υποβολή της αίτησης θα γίνεται 

γρηγορότερα χάρη στη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος. 

Οι εν λόγω αιτούντες: 

 Θα μπορούν ολοένα περισσότερο να υποβάλουν την αίτησή τους μόνοι τους ή με τη 

βοήθεια συγγενών και φίλων, αντί να χρησιμοποιούν μεσάζοντες. 
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 Θα καθοδηγούνται στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και θα μπορούν να 

βλέπουν παραδείγματα ορθών αιτήσεων και να διαβάζουν οδηγούς καθοδήγησης 

βήμα προς βήμα. 

 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο των μεσαζόντων, καθώς και 

την περιορισμένη πρόσβαση σε ή χρήση λύσεων IT από τους γεωργούς, η σύσταση αυτή θα 

είχε αρχικά ως στόχο το 20% των αιτούντων. Για αυτόν τον πληθυσμό, εκτιμάται ότι ο 

χρόνος που απαιτείται για εξοικείωση και υποβολή της αίτησης θα μειωθεί κατά 3 ώρες 

(περιλαμβάνεται η μη χρήση μεσάζοντα για την υποβολή) και το άμεσο κόστος θα μειωθεί 

κατά 30%. 

Επίσης, θα υπάρξει και κάποια μείωση στον χρόνο που αφιερώνουν οι μεσάζοντες για 

την υποβολή του υπόλοιπου 80% των αιτήσεων, εφόσον θα επωφεληθούν και εκείνοι από τις 

βελτιώσεις. 

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 12.032.560 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

ισόποση μείωση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κόστος, εφόσον δεν υπάρχει συνήθης 

επιχειρηματική λειτουργία. 
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Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β.= 236.195.896,74 ευρώ  

Δ.Κ.= 236.195.896,74 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

12.032.560 ευρώ για 

Δ.Β. 

12.032.560 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

Αποτελέσματα μέτρησης 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

276,91 ευρώ 

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

263,49 ευρώ 

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0% 

Δ.Β.= 236.195.896,74 ευρώ  

Δ.Κ.= 236.195.896,74 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 5%  

(των Υ.Π. 1α, Δ.Β. και 

Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

12.032.560 ευρώ για 

Δ.Β. 

12.032.560 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.2. Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι γεωργοί με τους μεσάζοντες αυξάνοντας 

την αποδοτικότητα 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

94.251.086 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Η διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες, και να διασφαλίσει ότι οι μεσάζοντες 

επίσης θα προβούν σε ενέργειες, για τη μείωση του χρόνου που αφιερώνουν οι αιτούντες για 

την προετοιμασία και υποβολή της αίτησής τους με τη βοήθεια μεσάζοντα. Με σαφείς όρους, 

αυτό είναι επιτεύξιμο με τους εξής τρόπους: αύξηση της προθεσμίας για τους μεσάζοντες για 

εγγραφή στο Κ.Ε.Ε., ανάπτυξη καλύτερου συστήματος προγραμματισμού και συναντήσεων 

με τους μεσάζοντες, διασφάλιση ότι οι μεσάζοντες δεν ζητούν από τους γεωργούς έγγραφα 

τα οποία δεν απαιτούνται και παροχή απαιτούμενων γνώσεων και πληροφοριών στους 

μεσάζοντες για τη μείωση των λαθών. 

Υ.Π. που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Μεγάλο ποσοστό γεωργών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μεσάζοντες για να τους 

βοηθήσουν με την αίτηση για το Κ.Ε.Ε. ή για να συμπληρώσουν την αίτηση εκ μέρους τους. 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, κατά τη διάρκεια της μέτρησης, οι μεσάζοντες που 

χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι γεωργοί ήταν οι τοπικές συνομοσπονδίες συνεταιρισμών, 

βάσει της συμφωνίας μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ. (της Πανελλήνιας 

Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών). 

Βάσει των πληροφοριών από τη μέτρηση, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες μείωσης των 

διοικητικών βαρών για τους γεωργούς, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μεσάζοντες 

επεξεργάζονται τις αιτήσεις τους. Εφαρμόζεται ένα επίπεδο ορθών πρακτικών, η μέτρηση, 

ωστόσο, κατέδειξε ευκαιρίες βελτίωσης των διαδικασιών και κατάργησης στοιχείων τα οποία 

έχουν ως αποτέλεσμα, κυρίως, να απαιτείται περισσότερος χρόνος από τους γεωργούς για τη 

συγκέντρωση εγγράφων τα οποία δεν είναι απαραίτητα, καθώς και να ξοδεύουν χρόνο 

περιμένοντας τη σειρά τους στα γραφεία των μεσαζόντων. 

Στη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι οι πιο επαχθείς δραστηριότητες σε αυτή την υποχρέωση 

είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για την αίτηση και η υποβολή αυτών των πληροφοριών 

στο γραφείο του μεσάζοντα. 

Υπάρχουν 4 παράγοντες που φαίνεται να αυξάνουν τον χρόνο που απαιτείται για αυτές 

τις δραστηριότητες και ο οποίος θα μπορούσε να μειωθεί εάν η διοίκηση συνεργαστεί με τους 

μεσάζοντες ως προς τα εξής: 

 Οι προθεσμίες που ισχύουν για την υποβολή αιτήσεων στα γραφεία των 

μεσαζόντων είναι πολύ σύντομες. Βάσει της μέτρησης, ένας τυπικά αποδοτικός 

αιτών πρέπει να ετοιμάσει την αίτηση σε διάστημα 3 έως 5 ημερών. Αυτό 

δημιουργεί συμφόρηση που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στα 
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γραφεία των μεσαζόντων, και αυτή η πίεση μπορεί, όπως είναι κατανοητό, να 

οδηγήσει σε λάθη στις αιτήσεις. 

 Η περιορισμένη χρήση προγραμματισμού και συστήματος συναντήσεων από 

τους μεσάζοντες, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. 

 Η απαίτηση των μεσαζόντων για αντίγραφα εγγράφων που δεν απαιτούνται από 

τον νόμο για την αίτηση. 

 Οι περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το Κ.Ε.Ε. και τον κλάδο από πλευράς 

μερίδας μελών του προσωπικού που εργάζονται για έναν μεσάζοντα, ιδιαίτερα 

του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή του προσωρινού 

προσωπικού, που φαίνεται να περιορίζουν την αποτελεσματική διεκπεραίωση 

μιας αίτησης και αυξάνουν τα ποσοστά λάθους. 

Όσον αφορά τις στενές προθεσμίες, προτείνουμε στις συμφωνίες με τους μεσάζοντες να 

απαιτείται να είναι διαθέσιμοι στους γεωργούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι μόνο 

για μερικές ημέρες. 

Όσον αφορά τον προγραμματισμό και τα συστήματα καθορισμού συναντήσεων, κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης εντοπίσαμε ορισμένα παραδείγματα πρακτικών που βοήθησαν τους 

γεωργούς να αποφύγουν τις ουρές. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός 

συναντήσεων, οι επισκέψεις σε αιτούντες και η δημιουργία προσωρινών γραφείων και, σε μία 

περίπτωση, ο προγραμματισμός κατ' οίκον επισκέψεων. Ταυτόχρονα, υπήρξαν παραδείγματα 

αιτούντων που χρειάστηκε να επισκεφθούν τα γραφεία δύο φορές, γιατί οι χρόνοι αναμονής 

ήταν πολύ μεγάλοι. Ως εκ τούτου, προτείνουμε οι συμφωνίες με τους μεσάζοντες να 

συμπεριλαμβάνουν απαραίτητες απαιτήσεις όσον αφορά τους χρόνους αναμονής και τον 

προγραμματισμό συναντήσεων με τους αιτούντες και, στην περίπτωση μεσαζόντων με πολλά 

γραφεία, τη δημιουργία μηχανισμών που μπορούν να εφαρμοστούν σε γραφεία, προκειμένου 

να κατανεμηθούν οι αιτούντες κατά τύπο δραστηριότητας, γεωγραφική θέση ή όνομα. Αυτός 

ο τύπος διακανονισμού θα μπορούσε, επίσης, να βελτιωθεί με τη δημιουργία ενός κεντρικού 

τηλεφωνικού κέντρου που θα λειτουργεί κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων και το 

οποίο θα μπορούσε να κανονίζει τις συναντήσεις των αιτούντων και να απαντά σε απορίες 

τους. 

Όσον αφορά το αίτημα για έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται στην πραγματικότητα, 

κατά τη διάρκεια της μέτρησης διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που η πιο πρόσφατη εγκύκλιος δεν 

απαιτούσε την υποβολή ορισμένων φορολογικών δηλώσεων, επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου 

ταυτότητας και επικυρωμένα αντίγραφα άλλων δηλώσεων και πιστοποιητικών, οι μεσάζοντες 

εξακολουθούσαν να τα ζητούν. Συνεπώς, προτείνουμε να δημιουργηθούν από τον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λίστες ελέγχου εγγράφων για τους μεσάζοντες στις οποίες θα απαριθμούνται 

τα έγγραφα που είναι όντως απαραίτητα. 

Όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της μείωσης των λαθών που 

οφείλονται στην περιορισμένη εξοικείωση του προσωπικού με το Κ.Ε.Ε. και με τον κλάδο, 

προτείνουμε να απαιτείται από τους μεσάζοντες να κατέχουν ένα επίπεδο εξειδικευμένων 

γνώσεων στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοί τους (ίσως μέσω τηλεφώνου) και ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να παρέχει έναν απλό εισαγωγικό οδηγό για τους μεσάζοντες, ο οποίος να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Κ.Ε.Ε., καθώς και με ζητήματα που θα πρέπει να 

καλύπτουν οι μεσάζοντες κατά την εκπαίδευση του προσωπικού που θα βοηθά με τις 

αιτήσεις. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 
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Οι περισσότερες εγγραφές στο Κ.Ε.Ε. πραγματοποιούνται από μεσάζοντες ή μέσω 

μεσαζόντων. Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής κατά την υποβολή της 

αίτησής τους, εν μέρει λόγω του ότι όλες οι εγγραφές πρέπει να διεκπεραιώνονται σε 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μεσάζοντες ζητούν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα, τα 

οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που απαιτούνται από τον νόμο. 

Τα λάθη που κάνουν οι μεσάζοντες στην εγγραφή ενδέχεται να οδηγούν στο να 

απαιτείται περισσότερος χρόνος από τους γεωργούς για επανυποβολή και διόρθωση της 

αίτησης. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 

 

Οι αιτήσεις για το Κ.Ε.Ε. μέσω μεσαζόντων μπορούν να πραγματοποιούνται καθ' όλη τη 

διάρκεια της περιόδου που προηγείται της προθεσμίας. 

Βάσει προγραμματισμένων συναντήσεων, ο γεωργός υποβάλει την αίτησή του στον 

μεσάζοντα. Οι μεσάζοντες που διαθέτουν πολλά γραφεία έχουν ένα σύστημα συναντήσεων 

και προγραμματισμού, το οποίο δημοσιεύεται. Μέρος της πιστοποίησης ενός μεσάζοντα από 

τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποτελούν ρυθμίσεις για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής. 

Οι μεσάζοντες ζητούν μόνο τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο και 

χρησιμοποιούν λίστες ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να διασφαλίσουν ότι έχουν 

λάβει τα σωστά έγγραφα. 

Το προσωπικό του μεσάζοντα διαθέτει αρκετές γνώσεις σχετικά με το Κ.Ε.Ε. και τη 

γεωργία, προκειμένου να μπορεί να αξιολογεί εάν η αίτηση είναι ολοκληρωμένη και έτσι να 

αποφεύγονται οι επανυποβολές και οι διορθώσεις. 

 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση των σχετικών 

πρακτικών και των ακόλουθων εθνικών νόμων και εγκυκλίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη 

σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. για αυτόν τον τομέα προτεραιότητας.  

Εθνική νομοθεσία και εγκύκλιοι: 

Ετήσιες εγκύκλιοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (η πιο πρόσφατη έχει Αρ. Πρωτ. 

55287/10.05.13 – για την αίτηση του Κ.Ε.Ε. το 2013) 

 

Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 11545/29-01-2014 – Πιστοποίηση φορέων για τη 

συμπλήρωση και υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. 

(Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) για το διάστημα 2014-2020  

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής 
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πολιτικής και την καθιέρωση ορισμένων προγραμμάτων στήριξης για τους γεωργούς, 

(Άρθρα 19, 56) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 

γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό (Άρθρα 12, 20) 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τους αιτούντες που υποβάλλουν την αίτηση για το Κ.Ε.Ε. 

με τη βοήθεια μεσάζοντα. 

Οι εν λόγω αιτούντες: 

 Θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους κατά τη διάρκεια 

μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος πριν από την προθεσμία 

 Δεν θα χρειάζεται να περιμένουν στον μεσάζοντα, καθώς θα έχουν προγραμματίσει 

εκ των προτέρων μια συνάντηση η οποία θα τηρείται ή ο μεσάζοντας θα έχει κάνει 

άλλες διευθετήσεις προκειμένου η υποβολή να γίνει με τρόπο που εξυπηρετεί τον 

αιτούντα (για παράδειγμα, κατ' οίκον επισκέψεις) 

 Θα υποβάλλουν μόνο τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται από τον νόμο και 

όχι επιπλέον έγγραφα, τα οποία θεωρεί απαραίτητα ο μεσάζων. 

 Θα έχουν λιγότερες πιθανότητες περαιτέρω υποβολής προκειμένου να διορθώσουν 

την πρώτη αίτηση. 

 

Αυτή η σύσταση θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου που απαιτείται για τη 

συγκέντρωση των εγγράφων τεκμηρίωσης για την αίτηση και του χρόνου αναμονής στα 

γραφεία των μεσαζόντων. Η μείωση του χρόνου υπολογίζεται στις 6 ώρες για τους γεωργούς 

με θερμοκήπια και στις 7 ώρες για τους γεωργούς ανοικτών εκτάσεων και τους 

κτηνοτρόφους. Εκτός αυτού, το άμεσο κόστος για μετακινήσεις θα μειωθεί κατά 50%, λόγω 

της μείωσης των επισκέψεων σε διάφορες αρχές για τη συγκέντρωση εγγράφων που δεν είναι 

απαραίτητα.  

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 94.251.086 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

ισόποση μείωση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κόστος, διότι δεν υπάρχει συνήθης 

επιχειρηματική λειτουργία. 

Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ. = 248.228.456,60 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 153.977.370,59 ευρώ  

Δ.Κ. = 153.977.370,59 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

94.251.086 ευρώ για 

Δ.Β. 

94.251.086 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 
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Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

276,91 ευρώ  

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

171,77 ευρώ  

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0% 

Δ.Β. = 153.977.370,59 ευρώ  

Δ.Κ. = 153.977.370,59 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 38%  

(των Υ.Π. 1, Δ.Β. και 

Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

94.251.086,01 ευρώ για 

Δ.Β. 

94.251.086,01 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.3. Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα Κ.Ε.Ε. 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

5.920.867 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το κράτος θα πρέπει να αναπτύξει το ηλεκτρονικό σύστημα που ήδη υφίσταται, 

προκειμένου οι αιτούντες να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησης στο Κ.Ε.Ε. 

για στήριξη και να λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο 

χρόνος που αφιερώνουν επί του παρόντος για να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής 

τους. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Στη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι οι υποβάλλοντες αίτηση στο Κ.Ε.Ε. αφιερώνουν επί του 

παρόντος αρκετό χρόνο για να επικοινωνήσουν με τις αρχές, είτε άμεσα είτε μέσω των 

μεσαζόντων τους, προκειμένου να λάβουν ενημερώσεις και επιβεβαιώσεις για την πρόοδο 

της αίτησής τους ή κάποια ένδειξη της κατάστασής της. Αυτό αφορά κυρίως τις 

επιβεβαιώσεις σχετικά με την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης και με τον χρόνο 

καταβολής της πληρωμής. Ένας τυπικά αποδοτικός αιτών δαπανά 30 λεπτά για αυτές τις 

επαφές. Ένας αιτών θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο για αυτή την ενέργεια εάν υπάρχει 

καθυστέρηση, ενώ ίσως παραστεί σε συναντήσεις για να συζητήσει την εν λόγω πρόοδο. 

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι οι αιτούντες ενοχλούνταν όχι μόνο από την καθυστέρηση, αλλά 

και από την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής. 

Ορισμένοι αιτούντες βασίστηκαν στις προσωπικές τους επαφές εντός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

προκειμένου να ενημερωθούν. 

Συνιστούμε τη βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για το Κ.Ε.Ε., προκειμένου οι 

γεωργοί ή οι μεσάζοντες να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησής τους 

ηλεκτρονικά. Στους διαφορετικούς τύπους κατάστασης που θα μπορούσαν να ισχύουν 

συγκαταλέγονται οι εξής: 

 Η αίτηση έχει υποβληθεί 

 Υπό εξέταση 

 Έχει υποβληθεί αίτημα για πρόσθετα στοιχεία 

 Υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογή 

 Εγκρίθηκε - σε διαδικασία πληρωμής 

 Η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί 

 

Επιπλέον, ίσως είναι δυνατή η βελτίωση του συστήματος, έτσι ώστε να αποστέλλει 

αυτόματες ειδοποιήσεις στους αιτούντες μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κάθε 

φορά που ολοκληρώνεται ένα βήμα της διαδικασίας. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 



44 
© O.O.Σ.Α. 2014 

Προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αίτηση και με την πληρωμή, οι γεωργοί 

συνήθως αφιερώνουν χρόνο για να επικοινωνήσουν με τις αρχές, ώστε να λάβουν μια ένδειξη 

της προόδου της αίτησης. Ορισμένοι βασίζονται σε ανεπίσημες γνωριμίες τους εντός του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
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Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Ο αιτών ή ο μεσάζοντάς του έχουν διαρκή ηλεκτρονική πρόσβαση στην κατάσταση της 

αίτησης (από το πρώτο βήμα έως την πληρωμή), ενώ μπορούν επίσης να λαμβάνουν 

αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων σχετικά με την 

κατάσταση της αίτησης. 

 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση των σχετικών 

πρακτικών και των ακόλουθων εθνικών νόμων και εγκυκλίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη 

σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. για αυτόν τον τομέα προτεραιότητας: 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 262346/19-3-2010 (Άρθρο 11 παρ. 1 και 5) 

Ετήσιες εγκύκλιοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (η πιο πρόσφατη έχει Αρ. Πρωτ. 

55287/10.05.13 – για την αίτηση του Κ.Ε.Ε. το 2013) 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής 

πολιτικής και την καθιέρωση ορισμένων προγραμμάτων στήριξης για τους γεωργούς, 

(Άρθρα 19, 56) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 

γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό (Άρθρα 12, 20) 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει όλους τους αιτούντες εγγραφής στο πλαίσιο του Κ.Ε.Ε. 

Αυτές οι επιχειρήσεις: 

 Δεν θα χρειάζεται πλέον να δαπανούν χρόνο για να παρακολουθούν την αίτησή τους 

επικοινωνώντας άμεσα με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή με τους μεσάζοντες για να 

κατανοήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

 Θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν πληροφορίες ηλεκτρονικά σχετικά με την 

πρόοδο της συγκεκριμένης αίτησης. 

 Θα λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος 

σχετικά με την πρόοδο της αίτησής τους και των πληρωμών τους. 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων της μέτρησης, εκτιμάται ότι μπορούν οι να εξοικονομηθούν 

έως και 30 λεπτά από την επικοινωνία με τις αρχές ή τους μεσάζοντες για τον έλεγχο της 

κατάστασης και της προόδου μιας αίτησης. 
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Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 5.920.867 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

σε διοικητικό κόστος, διότι δεν υπάρχει συνήθης επιχειρηματική λειτουργία. 
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Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 242.307.589,29 ευρώ 

Δ.Κ. = 242.307.589,29 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

5.920.867,31 ευρώ για 

Δ.Β.  

5.920.867,31 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

276,91 ευρώ 

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

270,31 ευρώ  

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β. = 242.307.589,29 ευρώ 

Δ.Κ. = 242.307.589,29 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 2%  

(των Υ.Π. 1, Δ.Β. και 

Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

5.920.867,31 ευρώ για 

Δ.Β.  

5.920.867,31 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.4. Κατάργηση της υποβολής των εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε.  

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

284.067 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη βάση. 

Η ισχύουσα απαίτηση περί υποβολής ηλεκτρονικών και εντύπων μορφών της αίτησης για 

μεταβίβαση δικαιωμάτων του Κ.Ε.Ε. θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ηλεκτρονική 

αίτηση και με αποστολή των εγγράφων τεκμηρίωσης στα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 1β: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Επί του παρόντος, η αίτηση για μεταβίβαση δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε. γίνεται τόσο 

ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο. Υποβάλλεται και 

έντυπο αντίγραφο, σε γενικές γραμμές αυτοπροσώπως, στα τοπικά γραφεία του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση ανωτέρας βίας, η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Αθήνα. 

Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν επιπλέον κόστος για τους γεωργούς που πρέπει να 

μεταβιβάσουν δικαιώματα, λόγω κληρονομιάς για παράδειγμα. Ταυτόχρονα, ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το Υπουργείο μάς ενημέρωσαν ότι απαιτούνται ορισμένα έγγραφα για 

την απόδειξη του τίτλου ιδιοκτησίας σε έντυπη μορφή, λόγω απουσίας κεντρικού 

κτηματολογίου. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Ε. θα μπορούσε να τροποποιηθεί, προκειμένου να 

δίνει τη δυνατότητα στους εκχωρούντες και στους δικαιούχους να παρέχουν τα στοιχεία της 

ταυτότητάς τους, από διαφορετικές τοποθεσίες εάν χρειάζεται, και να προβαίνουν σε 

ηλεκτρονική δήλωση σχετικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Θα μπορούσε να είναι 

δυνατή η αποστολή των εγγράφων κατόπιν σάρωσης. Εάν είναι απαραίτητο, τα έγγραφα σε 

έντυπη μορφή θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας 

ταχυμεταφορών στα σχετικά τοπικά γραφεία, αλλά δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον 

υποβάλλοντα να παρίσταται εκεί προσωπικά. Με αυτόν τον τρόπο θα έπαυε να υφίσταται η 

ανάγκη προσωπικής επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα. 

Στη μέτρηση, οι αιτούντες ενοχλούνταν επίσης από τις στενές προθεσμίες για τις 

αιτήσεις, και, ως εκ τούτου, προτείνουμε οι αιτήσεις για μεταβίβαση να γίνονται δεκτές καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους. Λόγω των προθεσμιών που υπάρχουν για τα έγγραφα 

τεκμηρίωσης, ωστόσο, θα ήταν ίσως δυνατό η μεταβίβαση των δικαιωμάτων να γίνεται εντός 

του έτους έως μια συγκεκριμένη προθεσμία. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 
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Ο δικαιούχος και ο εκχωρών πρέπει από κοινού να υποβάλουν το αίτημα μεταβίβασης 

στα αποκεντρωμένα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη 

μορφή. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το αίτημα μεταβίβασης πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως 

στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Αθήνα. 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. 
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Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, δίνοντας στον 

δικαιούχο και στον εκχωρούντα τη δυνατότητα να πιστοποιούν την ταυτότητά τους και να 

δηλώνουν την μεταβίβαση.  

Τα υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης υποβάλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου 

ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. 

Δεν απαιτείται η μετακίνηση σε τοπικό ή κεντρικό γραφείο. 

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση των σχετικών 

πρακτικών και των ακόλουθων εθνικών νόμων και εγκυκλίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη 

σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. για αυτόν τον τομέα προτεραιότητας: 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 262346/19-3-2010, όπως ισχύει, (Άρθρο 14 παρ. 1, 2, 4 

και 5, 20 παρ. 1 και 2 και Άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 3 για την υποβολή, διεκπεραίωση 

και τα συνοδευτικά έγγραφα των αιτήσεων για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης  

Εγκύκλιος 12386/06-02-2013 (Μεταβίβαση των δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε. έτους 2013) 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής 

πολιτικής και την καθιέρωση ορισμένων προγραμμάτων στήριξης για τους γεωργούς, 

(Άρθρα 33, 43, 50, 62) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 

γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό (Άρθρα 20, 82) 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει όσους μεταβιβάζουν δικαιώματα Κ.Ε.Ε. (δικαιοδοσία), 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων από πώληση, δωρεά, κληρονομιά ή λόγω ανωτέρας 

βίας, καθώς και όσους λαμβάνουν τα δικαιώματα. 

Οι εν λόγω αιτούντες: 

 Δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν έντυπα αντίγραφα των αιτήσεών τους. 

 Δεν θα χρειάζεται πλέον να παραδίδουν αντίγραφο της αίτησης ή των αποδεικτικών 

αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 Θα μπορούν να υποβάλλουν τις ελάχιστες απαιτούμενες αποδείξεις μέσω 

συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. 
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 Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Η σύσταση αυτή θα μειώσει τον χρόνο που δαπανάται για την αίτηση κατά 60 λεπτά ανά 

μεταβίβαση, ενώ δεν θα είναι πλέον απαραίτητο το κόστος παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών που χρεώνουν οι μεσάζοντες (10 ευρώ επί του παρόντος). Λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

το ψηφιακό χάσμα, η σύσταση αυτή θα επηρεάσει το 50% των συνολικών ετήσιων αιτήσεων 

για μεταβίβαση. 

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 284.067 ευρώ σε διοικητικά βάρη και σε 

διοικητικό κόστος, εφόσον δεν υπάρχει συνήθης επιχειρηματική λειτουργία. 

Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 1.556.833,53 ευρώ 

Δ.Κ. = 1.556.833,53 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 1.272.766,34 ευρώ 

Δ.Κ. = 1.272.766,34 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

284.067,19 ευρώ για 

Δ.Β.  

284.067,19 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 1β: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

P (άθροισμα επιμέρους 

τομέων) =  

63,60 ευρώ  

f = 1 

Q = 24.478 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β. = 1.556.833,53 ευρώ 

Δ.Κ. = 1.556.833,53 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (άθροισμα επιμέρους 

τομέων) = 

52,00 ευρώ 

f = 1 

Q = 24.478 

Σ.Ε.Λ. = 0% 

Δ.Β. = 1.272.766,34 ευρώ 

Δ.Κ. = 1.272.766,34 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 18%  

(των Υ.Π. 1β, Δ.Κ. και 

Δ.Β.) 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

284.067 ευρώ για Δ.Β.  

284.067 ευρώ για Δ.Κ. 
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3.2.5. Αύξηση της χρήσης του πρότυπου κόστους για την απλοποίηση των αιτήσεων 

για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

1.756.613 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα γίνεται ευρύτερη χρήση του πρότυπου κόστους 

από τους αιτούντες στις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Αυτό θα μειώσει τα σημαντικά βάρη που προκύπτουν για τους αιτούντες, όταν 

πρέπει να εκδώσουν προτιμολόγια τα οποία πρέπει να υποβάλουν για να αιτιολογήσουν το 

προτεινόμενο κόστος τους. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Όταν υποβάλλονται αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο κόστος όπου διατίθεται ή, 

διαφορετικά, να υποβάλει προτιμολόγια για προτεινόμενα αντικείμενα για ποσό ανώτερο του 

κατώτατου όριο. Έχουμε ενημερωθεί ότι το υφιστάμενο κατώτατο όριο στην Ελλάδα 

ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και έχουμε επίσης ενημερωθεί από το Υπουργείο ότι θα απαιτείται 

μόνο το προτιμολόγιο. 

Οι λίστες προτύπων κόστους μειώνουν τα διοικητικά βάρη που βαρύνουν τους αιτούντες, 

καθώς δεν απαιτούνται για την απόκτηση του προτιμολογίου ή των τρεχουσών τιμών. Κατά 

τη μέτρηση βρέθηκε ότι η συγκέντρωση δεδομένων για την αίτηση ήταν η πιο επαχθής 

δραστηριότητα της διαδικασίας, καθώς απαιτούσε 30 έως 45 ώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

συγκέντρωση των προτιμολογίων και των τεχνικών προδιαγραφών ήταν το πιο απαιτητικό 

μέρος. Απαιτούσε από τον αιτούντα να αναζητήσει προμηθευτές και να ζητήσει τιμές, για τις 

οποίες, ωστόσο, ο προμηθευτής δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα ίσχυαν για αρκετό χρονικό 

διάστημα ώστε να χρησιμοποιηθούν μετά την έκδοση της έγκρισης. 

Από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν 

σχέδια χρήσης ορισμένων προτύπων κόστους στις αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης από το 2014. Παρόλ' αυτά, θα υπάρχουν πάντοτε στοιχεία τα οποία δεν έχει 

νόημα να συμπεριληφθούν σε μια λίστα πρότυπου κόστους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους λόγους, όπως οι διακυμάνσεις τιμών και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διοίκηση πρέπει, επίσης, να επενδύσει τους δικούς της πόρους 

για τη δημιουργία των λιστών πρότυπου κόστους. Επίσης, έχουμε ενημερωθεί ότι η διοίκηση 

έχει εφαρμόσει διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν οι τιμές που αναφέρονται στα 

προτιμολόγια είναι εύλογες. Το Άρθρο 62(2) του Κανονισμού 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L.347, 20.12.2013, σελ.487) απαιτεί ότι, στις 

περιπτώσεις που η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες 

δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα, τα Κράτη Μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί 
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υπολογισμοί είναι «επαρκείς και ακριβείς, και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει 

σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά 

ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος και διαθέτει 

την κατάλληλη τεχνογνωσία εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει την ορθότητα και την 

ακρίβεια των υπολογισμών». 

Οι συστάσεις για τα επιμέρους στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτουν πρότυπο κόστος δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού του έργου. Συνιστούμε στην κυβέρνηση να 

διασφαλίσει ότι θα γίνεται σημαντική περαιτέρω χρήση του προτύπου κόστους, προκειμένου 

να μειωθούν τα διοικητικά βάρη που βαρύνουν τους αιτούντες. Επομένως, το όφελος που 

εμφανίζεται στο παράδειγμα και θα προκύψει από αυτό το μέτρο υπολογίζεται στη βάση μιας 

μείωσης της τάξης του 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη συγκέντρωση των 

προτιμολογίων. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Για την αρχική αίτηση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, ένας γεωργός πρέπει σε γενικές 

γραμμές να συγκεντρώσει προτιμολόγια προκειμένου να προσδιορίσει το ποσό της επένδυσης 

και να παρέχει επιπλέον έγγραφα τεκμηρίωσης για το επενδυτικό του σχέδιο. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Η αίτηση συμπληρώνεται βάσει ενός συνδυασμού προτύπων κόστους και προτιμολογίων, 

ενώ μόνο ένα προτιμολόγιο απαιτείται ανά στοιχείο. Απαιτείται 50% λιγότερος χρόνος για τη 

συγκέντρωση των προτιμολογίων σε σχέση με τον χρόνο που θα απαιτούνταν εάν όλα τα 

προτεινόμενα στοιχεία έπρεπε να συνοδεύονται από προτιμολόγιο. 

 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης 

εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο 

της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας: 

 

Υπουργική Απόφαση 12374/29-12-2010, όπως ισχύει, Άρθρο 3 παρ. 3, 5 παρ. 3, 7 

παρ. 2, 8 παρ. 1 

 

Υπουργική Απόφαση 11308/2010, Άρθρο 13, Παράρτημα 9. 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον 

αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση 

αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, Άρθρο 24.2(δ) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), 

Άρθρο 26, Παραρτήματα  
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Κανονισμός αριθ. 1794/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., Άρθρο 

53 παρ. 1 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τους αιτούντες στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Οι εν λόγω αιτούντες: 

 Θα μπορούν να βασίζονται συχνότερα για την αίτησή τους στα πρότυπα κόστους για 

τα προγραμματισμένα έξοδα 

 Δεν θα χρειάζεται να συγκεντρώνουν και να υποβάλλουν τόσα πολλά προτιμολόγια 

μαζί με την αίτηση 

 

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα μειώσει τον χρόνο που δαπανά ο αιτών για τη 

συγκέντρωση προτιμολογίων από διαφορετικούς προμηθευτές, καθώς και τον χρόνο που 

δαπανά για τα σχετικά τμήματα της αίτησης. Η επίδραση εκτιμάται βάσει μιας μείωσης της 

τάξης του 50% στον χρόνο που απαιτείται για αυτές τις δραστηριότητες μετά τη δημοσίευση 

των νέων προτύπων κόστους. 

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 1.756.613 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

διοικητικό κόστος, εφόσον δεν υπάρχει συνήθης επιχειρηματική λειτουργία. 

Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 22.079.186,92 ευρώ  

Δ.Κ. = 36.280.710,53 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 20.322.573,96 ευρώ 

Δ.Κ. = 34.524.097,57 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

1.756.612,96 ευρώ για 

Δ.Β. 

1.756.612,96 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

4.365,38 ευρώ 
f = 1 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

4.154,02 ευρώ 

f = 1 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 8%  
(των Υ.Π. 2, Δ.Β.) 
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Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 39,14%  

Δ.Β. = 22.079.186,92 ευρώ  

Δ.Κ. = 36.280.710,53 ευρώ 

Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 41,14% 

Δ.Β. = 20.322.573,96 ευρώ 

Δ.Κ. = 34.524.097,57 ευρώ 

Μείωση ύψους 

1.756.612,96 ευρώ για 

Δ.Β. 

1.756.612,96 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.6. Βελτίωση της ευχρηστίας και της παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις 

φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

6.275.271 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το κράτος θα πρέπει να βελτιώσει τις περίπλοκες φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα 

που χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ανασχεδιάζοντάς τα βάσει των σχολίων των χρηστών και των αρχών της ορθής σχεδίασης 

φορμών, όπως η σαφήνεια, οι επεξηγήσεις, η χρήση άμεσων ερωτήσεων και η ακολουθία 

(ώστε να καθοδηγείται ο χρήστης μεταξύ των ενοτήτων). Το κράτος θα πρέπει, επίσης, να 

παρέχει παραδείγματα αιτήσεων για διαφορετικούς τύπους έργων, ώστε να βοηθήσει τους 

αιτούντες να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

 

Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) 

 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων.  

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Οι φόρμες και τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης 

στο πλαίσιο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται στα 

Παραρτήματα 3, 4 και 5. 

Στη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι οι αιτούντες θεωρούν τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση εξαιρετικά περίπλοκα. Παρόλο που ανέθεσαν τη 

συμπλήρωση της αίτησης σε συμβούλους, αφιέρωσαν χρόνο για τις συναντήσεις μαζί τους 

και για μετακινήσεις προκειμένου να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτούμενες πληροφορίες. 

Ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αίτηση είναι περίπλοκες. 

Επομένως, έχει μεγαλύτερη αξία να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η ευκολία συμπλήρωσης 

των φορμών και των υποδειγμάτων. Αυτό θα βοηθήσει τους αιτούντες να καταλάβουν οι ίδιοι 

τι θα πρέπει να συμπληρώσουν και δεν θα βασίζονται στον ίδιο βαθμό σε ειδικούς για μη 

τεχνικά θέματα. 

Έχουμε ενημερωθεί από το Υπουργείο ότι οι αιτήσεις για ορισμένα μέτρα του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται να υποβάλλονται με το ίδιο σύστημα που 

χρησιμοποιείται και για τις αιτήσεις για το Κ.Ε.Ε. Αυτό θα συνέβαλε στη μείωση χρόνου 

υποβολής της αίτησης. 
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Τόσο για τις ηλεκτρονικές όσο και για τις έντυπες αιτήσεις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης 

της ευχρηστίας και της πλοήγησης στη φόρμα αίτησης, βάσει των αρχών ορθής σχεδίασης 

φορμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σαφήνεια, η παροχή πληροφοριών μέσα στη φόρμα 

σχετικά με το γιατί απαιτούνται κάποια στοιχεία, η χρήση άμεσων ερωτήσεων που 

καθοδηγούν τον χρήστη στο επόμενο σχετικό τμήμα της φόρμας και η διασφάλιση ότι η 

ακολουθία της φόρμας αντικατοπτρίζει την κατανόηση της κατάστασης από τον χρήστη. Τα 

σχόλια των χρηστών θα μπορούσαν, επίσης, να συμβάλλουν στο να γίνει κατανοητό σε ποια 

σημεία θα μπορούσαν να απλοποιηθούν τα υποδείγματα και οι φόρμες, όπως και οι ιδέες από 

άλλες χώρες. Στην εμπειρογνωμοσύνη της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα θα 

μπορούσαν να συμβάλουν ενδιαφέροντες πόροι άλλων χωρών, σχετικοί με την ανάπτυξη 

φορμών για αιτήσεις του δημόσιου τομέα, στους οποίους περιλαμβάνονται ένας οδηγός 

καλύτερης πρακτικής της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας (Australian 

National Audit Office), καθώς και οδηγοί που προέκυψαν από ένα κοινό έργο του 

Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας (NHD), της Συνομοσπονδίας 

Νορβηγικών Επιχειρήσεων (NHO) και του Συνδέσμου Νορβηγικών Εταιρειών Εμπορικών 

Αγαθών και Υπηρεσιών (HSH).
2
 

Εκτός από τη σχεδίαση των φορμών, το κράτος θα πρέπει να παρέχει παραδείγματα 

συμπληρωμένων (μη πραγματικών) αιτήσεων για διάφορες κατηγορίες έργων στο πλαίσιο 

του προγράμματος. Αυτό θα βοηθήσει τους αιτούντες να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τις αιτήσεις για τα διάφορα 

μέτρα θεωρούνται εξαιρετικά περίπλοκα. Ως εκ τούτου, οι εν δυνάμει αιτούντες αναζητούν 

εξωτερική υποστήριξη, όχι μόνο όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα, αλλά και προκειμένου να 

κατανοήσουν την ανάπτυξη ενός τεχνικού φακέλου και των επιπλέον εγγράφων. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Οι αιτούντες καθοδηγούνται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης και 

κατανοούν πότε χρειάζονται βοήθεια για να συμπληρώσουν τα τεχνικά στοιχεία του 

φακέλου. Η εξέλιξη της αίτησης γίνεται με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, 

λόγω της βελτιωμένης κατανόησης από πλευράς των ίδιων των αιτούντων. 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης 

εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο 

της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας: 

 

Μέτρο 121 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 4985/2010, όπως ισχύει, Άρθρο 15 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 11308/2010, Παραρτήματα 3, 4, 6, 7, 10 

 

                                                 
2
 Australian National Audit Office (2006) User-Friendly Forms, Key Principles and Practices to 

Effectively Design and Communicate Australian Government Forms: Better Practice Guide, Canberra : 

www.anao.gov.au/~/media/Uploads/Documents/user_friendly_forms.pdf 

Brønnøysund Register Centre (2011) ELMER: User Interface Guidelines for Governmental Forms on 

the Internet Version 2.1, Brønnøysund : www.brreg.no/elmer/elmer_2_1_english.pdf 
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Υπουργική Απόφαση αριθ. 12374/29-12-2010, Παραρτήματα 2-8 

 

Μέτρο 112:  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 704/2008, όπως ισχύει, Παραρτήματα  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 1421/27.1.2009, Παράρτημα  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 5818/30.04.2009, ενότητες A και B 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 14357/13.12.2011, Άρθρα 1, 2, 3 

Μέτρο 132:  

Υπουργικές Αποφάσεις 1720/3.7.2009 και 14813/20.12.2011, όπως ισχύουν, 

Παραρτήματα 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 

σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), Άρθρο 13 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), 

Άρθρο 76, παρ. 2 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τους εν δυνάμει αιτούντες για μέτρα στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αυτές οι επιχειρήσεις: 

 Θα καταλαβαίνουν γρηγορότερα και ευκολότερα ποιες πληροφορίες απαιτούνται για 

τη συμπλήρωση της αίτησης και θα έχουν δει μη πραγματικά παραδείγματα 

παρόμοιων αιτήσεων. 

 Θα μπορούν καταλάβουν καλύτερα πότε να προσεγγίσουν συμβούλους για τεχνικές 

συμβουλές. 

 Θα μπορούν να συμπληρώνουν γρηγορότερα την αίτησή τους 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μείωνε μέρος του χρόνου που απαιτείται για την 

εξοικείωση με τον τεχνικό φάκελο και για τη συμπλήρωσή του. Εκτιμάται ότι ο χρόνος που 

απαιτείται για αυτές τις δραστηριότητες θα μειωνόταν κατά 4 ώρες συνολικά, μειώνοντας 

δραστικά τα σημεία τριβής που προκαλούν αυτές οι Υ.Π. Το κόστος συμβουλευτικών 

υπηρεσιών θα μειωνόταν κατά 10%, λόγω της αύξησης των ορθών αιτήσεων και τη μείωση 

εξειδικευμένης καθοδήγησης. 

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για 

αυτή τη σύσταση έχουν υπολογιστεί στο ποσό των 6.275.271 ευρώ, τόσο για τα διοικητικά 

βάρη όσο και για το διοικητικό κόστος. 
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Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 39.162.890,97 ευρώ 

Δ.Κ. = 65.513.332,25 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 32.887.619,65 ευρώ 

Δ.Κ. = 59.238.060,93 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

6.275.271 ευρώ για Δ.Β. 

6.275.271 ευρώ για Δ.Κ. 
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εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

4.365,38 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 39,14%  

Δ.Β. = 22.079.186,92 ευρώ  

Δ.Κ. = 36.280.710,53 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

3.966,07 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 42,08% 

Δ.Β.= 18.760.483,68 ευρώ 

Δ.Κ. = 32.962.007,29 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

3.318.703,24 ευρώ για 

Δ.Β.  

3.318.703,24 ευρώ για 

Δ.Κ.  

Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

1.628,40 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.276 

Σ.Ε.Λ. = 20%  

Δ.Β. =10.781.310,72 ευρώ 

Δ.Κ. = 13.476.638,40 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

1.475,56 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.276 

Σ.Ε.Λ. = 22,07% 

Δ.Β. = 9.516.406,88 ευρώ  

Δ.Κ. = 12.211.734,56 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

1.264.903,84 ευρώ για 

Δ.Β.  

1.264.903,84 ευρώ για 

Δ.Κ.  

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων. 

 

Αποτελέσματα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

2.820,62 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 60%  

Δ.Β. = 6.302.393,33 ευρώ 

Δ.Κ. = 15.755.983,32 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

2.517,78 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 67,22% 

Δ.Β. = 4.610.729,09 ευρώ 

Δ.Κ. = 14.064.319,08 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

1.691.664,24 ευρώ για 

Δ.Β. 

1.691.664,24 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.7. Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

2.757.297 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το κράτος θα πρέπει να ενθαρρύνει ομάδες γεωργών να συνεργαστούν για τις αιτήσεις 

ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προωθώντας και δημοσιεύοντας 

αποδείξεις σχετικά με τα οφέλη της συνεργασίας για τη δημιουργία συμπράξεων 

πιστοποιημένης ποιότητας. Η συνεργασία για τις αιτήσεις ενίσχυσης του προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης μειώνει τα διοικητικά βάρη, καθώς το κόστος παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και ο χρόνος που απαιτείται διαμοιράζεται σε διάφορους 

αιτούντες.  

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Το Μέτρο 132 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

γεωργούς να βελτιώσουν την παραγωγή ή τις εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα, παρέχοντας πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας βασισμένα σε 

μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των 

παρασιτοκτόνων και των νιτρικών υπολειμμάτων. 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (κυρίως οι νομαρχίες) διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία εξοικείωσης, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς ή τις ομάδες γεωργών να 

υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο του μέτρου. Στη μέτρηση, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η 

βέλτιστη πρακτική για τις ομάδες ή τις συμπράξεις γεωργών ήταν να συνεργάζονται για τη 

συμπλήρωση των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του εκάστοτε μέτρου. Αυτό τους έδωσε 

τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να μοιραστούν μέρος του κόστους για τη συμπλήρωση 

μιας αίτησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

ο απαιτούμενος χρόνος. 

Το κράτος θα μειώσει τα διοικητικά βάρη για τους αιτούντες, εάν προβεί σε επιτυχείς 

ενέργειες προώθησης της σύμπραξης των αιτούντων στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. Μεταξύ 

των εν λόγω χρήσιμων ενεργειών συγκαταλέγονται οι εξής: 

 φυλλάδια, εκδηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, συνέδρια και περιοδείες ενημέρωσης 

σχετικά με τα οφέλη του μέτρου, καθώς και ιστορίες επιτυχίας γεωργών που 

δημιούργησαν συμπράξεις και υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης, 

 εκδηλώσεις για μεσάζοντες, οι οποίοι ενθαρρύνουν τους γεωργούς να συμμετάσχουν 

σε συμπράξεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 

κέντρων ερευνών, των πανεπιστημίων, 
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 βραβεία για επιτυχείς συνεργασίες στο πλαίσιο του μέτρου. 

Εκτός από τη μείωση των διοικητικών βαρών, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα 

συμβάλλει και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γεωργών. 
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Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων των γεωργών για συμμετοχή στο μέτρο 

σχετικά με τα συστήματα ποιότητας τροφίμων υποβάλλονται ατομικά. Κάθε αιτών φέρει 

μόνος του το σύνολο του κόστους που σχετίζεται με την αίτηση. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συμπράξεις παραγωγής, προκειμένου να 

λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, όμως κυρίως προκειμένου να 

οργανώσουν την παραγωγή τους σε επίπεδο προώθησης επωνυμίας και πωλήσεων. 

Όταν επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης, το κόστος για την προσωπική τους 

αίτηση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα μειωθεί, γιατί θα διαμοιράζεται σε περισσότερους 

αιτούντες. 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης 

εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο 

της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας: 

 

Υπουργική Απόφαση 1483/5-6-2009 - Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για 

την ποιότητα τροφίμων», Άρθρο 5 παρ. 1.  

 

Υπουργική Απόφαση 1720/3.7.2009 – Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 

«Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013», όπως ισχύει, Μέρος 1ο, ενότητα 

4. 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

Ανατρέξτε επίσης στην Επικοινωνία της Ε.Ε. από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στον δρόμο για τη δημιουργία συμπράξεων 

παγκόσμιου κύρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εφαρμογή της στρατηγικής 

καινοτομίας ευρείας βάσης, Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (2008) 2637. 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Η αλλαγή αυτή θα επηρέαζε γεωργούς που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε 

ομάδες/συμπράξεις για την υποβολή αίτησης αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο αυτού του 

μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Οι εν λόγω αιτούντες: 

 Θα μοιράζονται το κόστος συμπλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης μεταξύ τους. 

 

Ο διαμοιρασμός του κόστους θα μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους επί μέρους συμμετέχοντες στη σύμπραξη, καθώς το 

σύνολο της αίτησης ενίσχυσης θα διαμοιραστεί εξίσου σε όλους. Η εφαρμογή της σύστασης 

θεωρείται ότι θα επηρεάσει το 20% των υφιστάμενων αιτήσεων και βασίζεται στην εκτίμηση 

ότι το μια μέση σύμπραξη θα αποτελείται από 8 γεωργούς.  

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 2.757.297 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

ισόποση μείωση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κόστος. 

Σύνολο για αυτή τη σύσταση 

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 6.302.393,33 ευρώ 

Δ.Κ. = 15.755.983,32 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 3.545.096,25 ευρώ 

Δ.Κ. = 12.998.686,24 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους 

2.757.297 ευρώ για Δ.Β. 

2.757.297 ευρώ για Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

2.820,62 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 60%  

Δ.Β. = 6.302.393,33 ευρώ 

Δ.Κ. = 15.755.983,32 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

2.327,01 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 72,73% 

Δ.Β.= 3.545.096,25 ευρώ 

Δ.Κ.= 12.998.686,24 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 18%  

(των Υ.Π. 4, Δ.Β.) 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

2.757.297,08 ευρώ για 

Δ.Β. 

2.757.297,08 ευρώ για 

Δ.Κ. 
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3.2.8. Μείωση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής 

δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 

68.393.813 ευρώ, ενώ θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο ποσό σε μεμονωμένη 

βάση. 

Το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των εγγράφων που απαιτούνται για την 

τεκμηρίωση των αιτήσεων εγγραφής στο Κ.Ε.Ε. και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

και να διασφαλίσει ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να κοινοποιεί δεδομένα σχετικά με και για 

τις εγγραφές και αιτήσεις στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και σε 

άλλα σχετικά υπουργεία και φορείς.  

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 1: Υποχρεώσεις που αφορούν στην εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων) 

 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

 

Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) 

 

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Επί του παρόντος, οι γεωργοί υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πολλά αντίγραφα των 

ίδιων εγγράφων για διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορολογικά έγγραφα, 

φωτοτυπίες δελτίων ταυτότητας, πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης, συμβάσεις και 

μισθωτήρια. Επίσης, υποβάλλουν ένα αντίγραφο της εγγραφής στο Κ.Ε.Ε., ως μέρος 

ορισμένων αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ υπάρχει μια σαφής 

δυνατότητα κοινής χρήσης πληροφοριών εντός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και μεταξύ του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων 

Υπουργείων και φορέων. 

Η επέκταση του συστήματος εγγραφής στο Κ.Ε.Ε. ώστε να λειτουργεί και ως εργαλείο 

υποβολής αιτήσεων για ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση. Έχουμε πληροφορηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

ότι έχουν ήδη ξεκινήσει, ή ότι πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, οι εργασίες ενσωμάτωσης 

αυτού του συστήματος στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) και 

στο κεντρικό φορολογικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (Taxisnet). Επίσης, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η διασύνδεση με τα συστήματα εγγραφών του Υπουργείου Γεωργίας 

και Αγροτικής Ανάπτυξης ενδέχεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 μηνών. 
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Όπως σημειώθηκε παραπάνω, φαίνεται ότι οι μεσάζοντες ζητούν από τους αιτούντες 

περισσότερα έγγραφα από εκείνα που απαιτούνται από τον νόμο, κάτι που δυσχεραίνει την 

κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Ως εκ τούτου, συνιστούμε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να διεξαγάγει ένα δομημένο πρόγραμμα 

για τη μείωση του όγκου των πληροφοριών που απαιτούνται από τους αιτούντες και να 

διασφαλίσει ότι αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος 

θα περιλαμβάνει τα εξής: 

- Συγκέντρωση των εγγράφων τεκμηρίωσης μία φορά ετησίως, τη στιγμή της υποβολής ή 

της ενημέρωσής τους για τις αιτήσεις Κ.Ε.Ε. του 2014. Στη συνέχεια, τα έγγραφα αυτά 

δεν θα υποβάλλονται για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η ύπαρξη μιας δήλωσης 

Κ.Ε.Ε. θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο των απαραίτητων εγγράφων για την εν λόγω 

απόκτηση. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα έχει ήδη λάβει τα έγγραφα και θα μπορεί να τα 

ανακτήσει από τα δικά του συστήματα. Για να υποβάλλουν αίτηση για ένα μέτρο στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αιτούντες θα χρειάζεται μόνο να 

ανατρέχουν στην αίτησή τους στο Κ.Ε.Ε. 

- Αξιολόγηση της συνάφειας και της εκτελεστικής αξίας των εγγράφων που έχουν 

κατατεθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να αντικατασταθούν με μια απλή 

δήλωση συμμόρφωσης τη στιγμή της αίτησης. Η αιτήσεις θα μπορούσαν να υπόκεινται 

σε επιθεώρηση και να υπάρχει σύστημα επιβολής ποινών σε περίπτωση ψευδών 

δηλώσεων. 

- Αλλαγή των συστημάτων πληροφορικής, προκειμένου να διευκολύνουν την κοινοποίηση 

δεδομένων μεταξύ υπουργείων και φορέων, καθώς και τη δημιουργία 

προσυμπληρωμένων φορμών. Με αυτό τον τρόπο θα υπήρχε η δυνατότητα ελέγχων, ενώ 

δεν θα υπήρχε πλέον η ανάγκη υποβολής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την 

ιδιοκτησία γης, τις δηλώσεις εισοδήματος και φορολογίας και άλλων πληροφοριών 

σχετικά με τον αιτούντα. 

Για παράδειγμα, για να κάνει ένας γεωργός ανοικτής έκτασης εγγραφή στο Κ.Ε.Ε. χωρίς 

αλλαγές από το προηγούμενο έτος, δεν θα χρειάζεται να καταθέσει επιπλέον έγγραφα 

τεκμηρίωσης, καθώς για την εγγραφή του στο Κ.Ε.Ε. θα απαιτείται απλώς η έγκριση μιας 

δήλωσης συμμόρφωσης. 

Αυτή η σύσταση θα πρέπει να εφαρμοστεί συστηματικά και έχει τη δυνατότητα να 

αποδώσει σημαντικά οφέλη για τη μείωση των διοικητικών βαρών. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Για την υποβολή αιτήσεων στο Κ.Ε.Ε. και στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίζουν σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια έγγραφα από 

διαφορετικά υπουργεία και φορείς. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά ιδιοκτησίας γης 

(E9 ή αντίστοιχο έγγραφο), φορολογίας εισοδήματος (E1), κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Γ.Α.), 

καθώς και η εγγραφή στο Κ.Ε.Ε. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Οι αιτούντες καταθέτουν αιτήσεις για καθεστώτα και μέτρα βάσει μιας δήλωσης 

συμμόρφωσης, η οποία συνοδεύεται από τυχόν έγγραφα τεκμηρίωσης που δεν έχουν ήδη 

κατατεθεί. 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί τις δυνατότητες κοινοποίησης δεδομένων και ανακτά τα 

απαραίτητα δεδομένα από το δικό του σύστημα και από άλλα κρατικά συστήματα 
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πληροφορικής για την τεκμηρίωση της αίτησης. Τα νέα αποδεικτικά έγγραφα αποστέλλονται 

και αποθηκεύονται στα συστήματα πληροφορικής, ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να 

ανατρέχουν σε αυτά για μελλοντικές αιτήσεις. 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει για την παροχή 

προσυμπληρωμένων δηλώσεων για έγγραφή στο Κ.Ε.Ε. κάθε έτος, έτσι ώστε να μην 

απαιτούνται νέες πληροφορίες εάν δεν υπάρχει αλλαγή. 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση ή/και προσθήκες 

στην ακόλουθη εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη 

υφίστανται στο δίκαιο της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας: 

 

Νόμος 3614/2007, όπως ισχύει (Άρθρο 9 παρ. 1, 2, 5, 7) 

 

Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/2008: Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2007- 2013. 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 4985/2010, ΦΕΚ B 1026/2-7-10 (Άρθρα 25, 28 παρ. 1) 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 11308/2010, ΦΕΚ B 1964/21-12-2010 (Άρθρο 31 παρ. 

1.β) 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 14813/20.12.2011 (Μέρος II,10.2.II) 

 
Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 262346/19 Μαρτίου 2010 - Πρόσθετα διοικητικά 

μέτρα και διαδικασίες για την εφαρμογή του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης 

(Κ.Ε.Ε.) βάσει των κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 73/2009 και αριθ. 1120/2009 του 

Συμβουλίου της Επιτροπής 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 

διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 

(Αιτιολογική Σκέψη 25, Άρθρο 7 παρ. 1 και 2, Άρθρο 20) 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον 

αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση 

αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης ('Άρθρο 24 παρ. 1, 2) 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει, με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν όλους τους αιτούντες 

στο Κ.Ε.Ε. και στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Οι εν λόγω αιτούντες: 
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 Θα καταθέτουν λιγότερα έγγραφα, καθώς οι τυπικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται 

από άλλα κρατικά συστήματα, όπως για παράδειγμα τα συστήματα της εφορίας ή των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 Θα προσκομίζουν λιγότερα έγγραφα τεκμηρίωσης, καθώς έχει αναθεωρηθεί ο όγκος 

των πληροφοριών τεκμηρίωσης ώστε να απαλειφθούν τα μη απαραίτητα έγγραφα 

 Θα αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στους διάφορους δημόσιους φορείς για την λήψη 

των εγγράφων που πρέπει να καταθέτουν ως αποδεικτικά. 

 Θα λαμβάνουν προσυμπληρωμένες ειδοποιήσεις για εγγραφή στο Κ.Ε.Ε. που θα 

βασίζονται στα στοιχεία του προηγούμενου έτους, τις οποίες θα μπορούν απλώς να 

πιστοποιούν και να επιστρέφουν εάν δεν υπάρχουν αλλαγές. 

 

Αυτό το μέτρο θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη 

συγκέντρωση εγγράφων τεκμηρίωσης σε σχέση με κάθε αίτηση για τη δήλωση Κ.Ε.Ε. (Υ.Π. 

1 – μείωση 2 ωρών για γεωργούς με θερμοκήπιο και 4 ωρών για τους άλλους επιμέρους 

τομείς), καθώς και των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Υ.Π. 2), ενίσχυσης νέων 

γεωργών (Υ.Π. 3) και συμμετοχής σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων (Υ.Π. 4) (η 

μείωση εκτιμάται στις 8 ώρες). Επιπλέον, το άμεσο κόστος θα μειωθεί επίσης κατά 15 έως 25 

ευρώ ανά αίτηση, ανάλογα με τον επιμέρους τομέα, καθώς η ανάγκη επίσκεψης σε διάφορους 

φορείς ή ειδικούς για τη συγκέντρωση και πιστοποίησή των εν λόγω εγγράφων θα 

ελαχιστοποιηθεί.  

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη 

σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 68.393.813 ευρώ σε διοικητικά βάρη και 

ισόποση μείωση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κόστος. 

Σύνολο για την παρούσα πρόταση  

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 287.391.347,57 ευρώ 

Δ.Κ. = 313.741.788,85 ευρώ 

 

 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 218.997.534,11 ευρώ 

Δ.Κ. = 245.347.975,39 ευρώ 

 

 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

68.393.813 ευρώ για 

Δ.Β. 

68.393.813 ευρώ για 

Δ.Κ. 

 

εκ των οποίων: 

Υ.Π. 1α: Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ετήσια υποβολή αίτησης για το Καθεστώς 

Ενιαίας Ενίσχυσης 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 276,91 ευρώ  

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0%  

Δ.Β.= 248.228.456,60 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

203,73 ευρώ 

f = 1 

Q = 896.422 

Σ.Ε.Λ. = 0% 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 26%  

(των Υ.Π. 1α, Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

65.602.715,82 ευρώ για 
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Δ.Κ.= 248.228.456,60 ευρώ Δ.Β. = 182.625.740,78 ευρώ  

Δ.Κ. = 182.625.740,78 ευρώ 

Δ.Β. 

65.602.715,82 ευρώ για 

Δ.Κ. 

Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

4.365,38 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 39,14%  

Δ.Β. = 22.079.186,92 ευρώ  

Δ.Κ. = 36.280.710,53 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

4.239,18 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.311 

Σ.Ε.Λ. = 40,31% 

Δ.Β. = 21.030.265,44 ευρώ 

Δ.Κ. = 35.231.789,05 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 3%  

(των Υ.Π. 2, Δ.Κ.) 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

1.048.921,48 ευρώ για 

Δ.Β.  

1.048.921,48 ευρώ για 

Δ.Κ.  
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Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

1.628,40 ευρώ 

f = 1 

Q = 8.276 

Σ.Ε.Λ. = 20%  

Δ.Β. =10.781.310,72 ευρώ 

Δ.Κ. = 13.476.638,40 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

1.502,72 ευρώ 

f = 1 

Q= 8.276 

Σ.Ε.Λ. = 21,67% 

Δ.Β. = 9.741.183,04 ευρώ 

Δ.Κ. = 12.436.510,72 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 8%  

(των Υ.Π. 3, Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

1.040.127,68 ευρώ για 

Δ.Β.  

1.040.127,68 ευρώ για 

Δ.Κ.  

Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) =  

2.820,62 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 60%  

Δ.Β. = 6.302.393,33 ευρώ 

Δ.Κ. = 15.755.983,32 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P (σταθμισμένοι επιμέρους 

τομείς) = 

2.694,94 ευρώ 

f = 1 

Q = 5.586 

Σ.Ε.Λ. = 62,80% 

Δ.Β. = 5.600.344,85 ευρώ 

Δ.Κ. = 15.053.934,84 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 4%  

(των Υ.Π. 4, Δ.Κ.) 

 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

702.048,48 ευρώ σε Δ.Β. 

702.048,48 ευρώ σε 

Δ.Κ. 
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3.2.9. Οι δηλώσεις παραγωγής οίνου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις 

εσοδείας συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές 

 

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης 

 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη για 

τους οινοπαραγωγούς κατά 207.646 ευρώ, και θα μειώσει to διοικητικό κόστος κατά το ίδιο 

ποσό σε μεμονωμένη βάση. (Το κόστος για τους αμπελουργούς δεν μετρήθηκε και επομένως 

δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί.) 

Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει το σχέδιό της για ηλεκτρονική συλλογή των 

δεδομένων εσοδείας των αμπελουργών και των οινοπαραγωγών, το οποίο θα μειώσει το 

κόστος για τους οινοπαραγωγούς όσον αφορά την υποβολή των δικών τους δεδομένων και 

τον ελέγχο που πραγματοποιούν επί του παρόντος στα δεδομένα εσοδείας των προμηθευτών 

τους. 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται 

 

Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις 

Πληροφόρησης: 

Υ.Π. 6: Υποχρέωση δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου 

 

Ιστορικό και σκεπτικό 

 

Επί του παρόντος, οι οινοπαραγωγοί προσκομίζουν τα δεδομένα τους σε έντυπη μορφή 

και συμπεριλαμβάνουν στα δεδομένα παραγωγής οίνου πληροφορίες σχετικά με την εσοδεία 

οίνου των προμηθευτών τους (όχι μόνο σε περιπτώσεις που είναι οι ίδιοι και αμπελουργοί). 

Ήταν σαφές από τη μέτρηση ότι οι οινοπαραγωγοί δαπανούν πολύ χρόνο —περισσότερες 

από 30 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 76% του συνολικού χρόνου που απαιτείται για αυτή 

την υποχρέωση— διασταυρώνοντας τα δεδομένα που έχουν δηλώσει οι αμπελουργοί με 

δεδομένα από τις Διευθύνσεις Γεωργίας του εκάστοτε νομού. Δαπανούν αυτόν τον χρόνο, 

γιατί δεν θέλουν να τους επιβληθούν ποινές λόγω ψευδών δηλώσεων σχετικά με τις εσοδείες 

των προμηθευτών τους. 

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει κάνει δοκιμές για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών 

εσοδείας από τους αμπελουργούς. Πληροφορηθήκαμε ότι σχεδιάζει να το εφαρμόσει σε 

εθνικό επίπεδο και, ταυτόχρονα, να δώσει τη δυνατότητα στους οινοπαραγωγούς να 

υποβάλλουν τα δεδομένα τους ηλεκτρονικά στο ίδιο σύστημα. Μας ενημέρωσαν ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα εξαλειφθεί η ανάγκη υποβολής λεπτομερών δηλώσεων εσοδείας από τους 

οινοπαραγωγούς (καθώς οι πληροφορίες θα παρέχονται από το σύστημα), ενώ θα μειώσει 

επίσης το βάρος για τους αμπελουργούς. 

Συνιστούμε να συνεχίσει η κυβέρνηση την απλοποίηση της διαδικασίας σε αυτόν τον 

τομέα. 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

 

Οι οινοπαραγωγοί διατηρούν αρχεία σχετικά με την παραγωγή, τα οποία 

συμπληρώνονται και παραδίδονται ιδιοχείρως στον αρμόδιο φορέα. 

Οι οινοπαραγωγοί πρέπει, επίσης, να προσκομίζουν πληροφορίες σχετικά με τους 

αμπελώνες, τις οποίες λαμβάνουν από τους ιδιοκτήτες των αμπελώνων και για τις οποίες 
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θεωρούνται υπεύθυνοι. Ως αποτέλεσμα, αφιερώνουν χρόνο στη διασταύρωση των στοιχείων 

με την Διεύθυνση Γεωργίας της εκάστοτε νομαρχίας. 

Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης 
 

Οι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν τα δεδομένα ηλεκτρονικά για την παραγωγή οίνου, για τα 

προϊόντα οίνου και για το απόθεμά τους, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 

αμπελώνες και συνδέοντάς τις με τις εσοδείες που έλαβαν από τους προμηθευτές τους. 

Ο υπολογισμός των ενοποιημένων δεδομένων παραγωγής πραγματοποιείται αυτόματα. 

 

Νομοθεσία προς εξέταση 

 

Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου 

εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και συμπλήρωση ή/και 

τροποποίηση ή/και κατάργηση των ακόλουθων εθνικών νόμων και εγκυκλίων, καθώς και 

τροποποίηση ή/και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρακάτω εγκυκλίου για την 

δήλωση εσοδείας προκειμένου να καλύπτει και τις δηλώσεις παραγωγής, λαμβάνοντας υπ' 

όψιν τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. για αυτόν τον τομέα προτεραιότητας. 

 

Υπουργική Απόφαση 398581/27-09-2001 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

1293/Β/08-10-2001) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 

1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των 

προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την 

τροποποίηση του Κανονισμού αριθ. 1623/2000 (Άρθρο 1, Πίνακες Γ, Γ1) 

 

Εγκύκλιος αριθ. 5509/123907/11 Οκτωβρίου 2013 για την υποβολή των δηλώσεων 

εσοδείας για οινοπαραγωγούς με ηλεκτρονικά μέσα 

 

Νομοθεσία Ε.Ε. η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα 

(οι παραπομπές αφορούν τις ενοποιημένες εκδόσεις) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό 

μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την 

παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και 

τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (Αιτιολογική Σκέψη 16, 

Άρθρα 9, 12, 16) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 

αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, 

(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση 

των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (Άρθρο 111) 

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη 

 
Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τους οινοπαραγωγούς. 

Αυτές οι επιχειρήσεις: 

 Δεν θα χρειάζεται να λαμβάνουν πλέον πληροφορίες εσοδείας από τους προμηθευτές 

τους, καθώς αυτές θα υπάρχουν στο σύστημα. 
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 Δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένες, ως αποτέλεσμα των κανόνων περί ευθύνης, να 

διασταυρώνουν τα δεδομένα των προμηθευτών με τη νομαρχία. 

 Θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα παραγωγής. 

 

Η εφαρμογή του συστήματος θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο που αφιερώνουν όλοι οι 

παραγωγοί για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή. 

Η μείωση εκτιμάται στο 60%, κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 2 ημέρες. Επίσης, 

θα εξοικονομήσουν χρόνο για την υποβολή της αίτησης, μια μείωση που υπολογίζεται στις 2 

ώρες.  

Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για 

αυτή τη σύσταση έχουν υπολογιστεί στο ποσό των 207.646 ευρώ, τόσο για τα διοικητικά 

βάρη όσο και για το διοικητικό κόστος. 

Σύνολο για την παρούσα πρόταση 

Σχετικές Υ.Π. που 

μετρήθηκαν: 

 

 

 

Δ.Β. = 287.384,17 ευρώ  

Δ.Κ. = 410.548,81 ευρώ 

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά 

ποσά: 

 

 

 

Δ.Β. = 79.738,57 ευρώ  

Δ.Κ. = 202.903,21 ευρώ 

Δυνατότητα μείωσης: 

 

 

Μείωση ύψους  

207.646 ευρώ για Δ.Β. 

207.646 ευρώ για Δ.Κ. 

εκ των οποίων: 

Υ.Π. 6: Υποχρέωση δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου 

Δεδομένα μέτρησης: 

 

 

 

P = 571,80 ευρώ  

f = 1 

Q= 718 

Σ.Ε.Λ. = 30%  

Δ.Β. = 287.384,17 ευρώ  

Δ.Κ. = 410.548,81 ευρώ 

Εκτίμηση αντίκτυπου 

(μελλοντικά ποσά): 

 

 

P = 282.6 ευρώ 

f = 1 

Q= 718 

Σ.Ε.Λ. = 60,70% 

Δ.Β. = 79.738,57 ευρώ  

Δ.Κ. = 202.903,21 ευρώ 

Πιθανή μείωση: 

Μείωση ύψους 51%  

(των Υ.Π. 6, Δ.Κ.) 

 

 

 

 

Μείωση ύψους 

207.645,60 ευρώ για 

Δ.Β. 

207.645,60 ευρώ για 

Δ.Κ.  
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3.2.10. Άλλα ζητήματα που αφορούν τα διοικητικά βάρη 

 

Χρεώσεις μεσαζόντων για παροχή βοήθειας με τις αιτήσεις 

 

Στη μέτρηση, διαπιστώσαμε ότι οι αιτούντες στο πλαίσιο του Κ.Ε.Ε. ανέφεραν ότι 

επιβαρύνονταν με τις αμοιβές των μεσαζόντων ως αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας με 

τις αιτήσεις τους. Ενημερωθήκαμε ότι η συμφωνία με την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ. για βοήθεια με τις 

αιτήσεις από τις τοπικές συνομοσπονδίες γεωργικών συνεταιρισμών βασίστηκε στην 

καταβολή πληρωμής από τις ελληνικές αρχές προς τη συνομοσπονδία και ότι δεν 

επιτρέπονταν οι χρεώσεις σε γεωργούς. Παρόλ' αυτά, οι ατομικές χρεώσεις ήταν μια κοινή 

πρακτική, σύμφωνα με όσα κατέγραψε η μέτρηση και, ως εκ τούτου, συμπεριλήφθηκαν στο 

συνολικό κόστος μιας τυπικά αποδοτικής αίτησης. 

Επομένως, σκοπεύαμε να συστήσουμε στο κράτος και στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ. την 

αυστηρότερη επιβολή των όρων της συμφωνίας προκειμένου να εξαλειφθούν τα τοπικά τέλη 

εξυπηρέτησης, κάτι που υπολογίστηκε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση των διοικητικών 

βαρών ύψους 50.049.200 ευρώ. 

Από τις συζητήσεις μας με το Υπουργείο και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνάγουμε ότι έχει 

προγραμματιστεί σχετική αλλαγή εντός του 2014, με τρόπο που καθιστά την παρούσα 

σύσταση περιττή. Εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναφορικά 

με την υποβολή αιτήσεων για πιστοποίηση μεσαζόντων. Οι πιστοποιημένοι μεσάζοντες δεν 

θα λαμβάνουν άμεσα πληρωμή από το κράτος, αλλά θα έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν τους 

γεωργούς για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Θα πρέπει να υποβάλλουν τιμοκατάλογο. Αυτή η 

ρύθμιση περιγράφεται ως αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά της παροχής 

υπηρεσιών από μεσάζοντες, καθώς οι πιστοποιημένοι μεσάζοντες δεν θα περιορίζονται σε 

έναν συγκεκριμένο τύπο εταιρείας ή οργανισμού. Επίσης, οι τιμές τους δεν θα καθοριστούν 

από το κράτος, και αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως θεωρηθεί αποδεκτό ένας μεσάζων να παρέχει 

βοήθεια σε σχέση με μια αίτηση με αντάλλαγμα τη δέσμευση για αγορά μιας άλλης 

υπηρεσίας, ακολουθώντας πρακτικές παρεμφερείς με αυτές των δεσμευμένων πωλήσεων και 

της ομαδοποίησης προϊόντων. 

Είναι πιθανό οι γεωργοί να πληρώνουν πλέον για υπηρεσίες που θα παρέχονται από 

μεσάζοντες, εφόσον οι μεσάζοντες δεν θα χρηματοδοτούνται από το κράτος. Δεν είναι σαφής 

η επίδραση που θα έχει ο ανταγωνισμός στις τιμές. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι 

τρέχουσες τιμές θα επηρεάσουν τις προσδοκίες μας για τις μελλοντικές χρεώσεις. Σε αυτή τη 

βάση, τα διοικητικά βάρη των προηγούμενων τελών προς τους συνεταιρισμούς θα 

εξαλειφθούν, είναι όμως πιθανό να αντικατασταθούν στις περισσότερες περιπτώσεις από 

τέλη προς τους μεσάζοντες, οι οποίες δεν προσμετρώνται στα διοικητικά βάρη στο πλαίσιο 

του Τ.Μ.Κ., αλλά καταβάλλονται από τους γεωργούς. 

Όσον αφορά την πιθανή ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών χρέωσης, σημειώνουμε ότι 

το Άρθρο 12 του κανονισμού αριθ. 1290/2005 ορίζει ένα γενικό πρότυπο σύμφωνα με το 

οποίο πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, οι επικουρικές πληρωμές να καταβάλλονται στο 

σύνολό τους στους δικαιούχους και ότι η συμμόρφωση με αυτό το μέτρο πρέπει να συνεχίσει 

να ισχύει. 
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3.3. Προτεινόμενη ακολουθία και προτεραιοποίηση 

 
Η ακολουθία και η προτεραιοποίηση αυτών των συστάσεων πρέπει να εξαρτάται τόσο 

από τον αντίστοιχο αντίκτυπο όσο και από τη δυσκολία τους. Η δυσκολία εκτιμάται 

καλύτερα από τα σχετικά Υπουργεία και τη διοίκηση, όπου επίσης υπάρχουν ανταγωνιστικές 

προτεραιότητες. 

Ο τομέας προτεραιότητας Γεωργίας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος τομέας 

προτεραιότητας που καλύπτεται από αυτό το έργο σε όρους μεγέθους των διοικητικών βαρών 

και επηρεάζει έναν σχετικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομίας, ενώ 

επηρεάζει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο 

του έργου μείωσης των διοικητικών βαρών, η υλοποίηση των συστάσεων σε αυτόν τον τομέα 

θα πρέπει να λάβει μεσαία προτεραιότητα. 

Η συγκριτική ανάλυση των συστάσεων έδειξε ότι: 

 Η βελτίωση της εργασίας των μεσαζόντων με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν 

κρατούν τους γεωργούς σε αναμονή και δεν ζητούν περιττά έγγραφα θα έχει τη 

μεγαλύτερη επίπτωση στη μείωση των διοικητικών βαρών. Απαιτεί τη συνεργασία 

του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τους νέους μεσάζοντες και τον προσδιορισμό στόχων και 

προσδοκιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργάζονται με τους 

γεωργούς. Τα διοικητικά βάρη θα μειώνονταν γρήγορα, εάν μπορούσαν να ληφθούν 

μέτρα ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής πριν από την περίοδο αιχμής για την 

υποβολή αιτήσεων σε σχέση με το Κ.Ε.Ε., την άνοιξη. Κάτι τέτοιο απαιτεί 

επείγουσα δράση, καθώς ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος 

αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για μεσάζοντες στα τέλη Ιανουαρίου 2014. 

 Η μείωση των απαιτούμενων εγγράφων για αιτήσεις στο Κ.Ε.Ε. και το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει τη δεύτερη σημαντικότερη επίδραση 

στη μείωση των διοικητικών βαρών. Απαιτεί τη δημιουργία προγράμματος 

εργασίας προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στα συστήματα πληροφορικής και 

επίσης να προσδιοριστούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα που είναι απολύτως 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των αιτήσεων και των αιτημάτων πληρωμής. Είναι 

πιθανό να απαιτηθεί περαιτέρω προγραμματισμός και σταδιακή ενσωμάτωση με 

χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών. 

 Οι βελτιώσεις στο σύστημα υποβολής αιτήσεων του Κ.Ε.Ε. ώστε να έχει 

λειτουργίες καθοδήγησης και παρακολούθησης της προόδου εξαρτώνται από τις 

αλλαγές στο σύστημα πληροφορικής, το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί, να 

σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να δοκιμαστεί. 

 Οι βελτιώσεις της διαδικασίας αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως η ευρύτερη χρήση του προτύπου κόστους, θα πρέπει να έχουν 

εφαρμοστεί προτού ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του νέου 

προγράμματος, προκειμένου να έχουν τη μέγιστη δυνατή επίδραση.  

 Οι αλλαγές στον τρόπο δήλωσης παραγωγής οίνου θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν 

τις πρόσφατες προγραμματισμένες ημερομηνίες υποβολής, που είναι η 31η Ιουλίου 

και η 10η Σεπτεμβρίου. 

Η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν και να ενεργήσουν από 

κοινού, προκειμένου να μειώσουν επιτυχώς τα διοικητικά βάρη. Το κράτος θα πρέπει να 

αναλάβει κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά την κατάργηση ή/και την απλοποίηση των 

κανονισμών ή των πρακτικών, ενώ θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και διαβούλευση με τους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου καθ' όλη τη διαδικασία υλοποίησης.  
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3.4. Άλλα θέματα 

 
Κατά τη διάρκεια του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέρη έθεσαν τα ακόλουθα σχετικά 

ζητήματα. Δεν αποτελούν στο σύνολό τους συστάσεις ελάφρυνσης των διοικητικών βαρών 

στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής αυτού του τομέα προτεραιότητας, αλλά αποτελούν σημεία 

τριβής για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα μπορούσαν να διευθετηθούν από το κράτος: 

 Οι γεωργοί αναφέρουν την έλλειψη σαφούς επίσημης πληροφόρησης σχετικά με τις 

αιτήσεις για το Κ.Ε.Ε. και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και για τις 

ακριβείς απαιτήσεις. 

 Οι γεωργοί αναφέρουν καθυστερήσεις στις πληρωμές του Κ.Ε.Ε. της τάξης των 2 ή 

3 μηνών, καθώς και έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με αυτές τις καθυστερήσεις. 

 Οι γεωργοί αναφέρουν ότι οι τράπεζες παρακρατούν τις πληρωμές από το Κ.Ε.Ε. 

που τους οφείλονται, ακόμα και αν τα χρέη των γεωργών δεν είναι προς τις 

τράπεζες αλλά προς τρίτους. Αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό σημείο τριβής. 

 Υπάρχουν υποψίες ότι τα δικαιώματα του Κ.Ε.Ε. έχουν μεταβιβαστεί για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 Το ποσοστό συμμετοχής του 50% στα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης θεωρείται πολύ υψηλό, δεδομένου ότι οι γεωργοί δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν τραπεζικά δάνεια για να καταβάλλουν τη συμμετοχή τους. 

 Υπήρχε η αντίληψη ότι, προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή στο Μέτρο 121 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρχε προαπαίτηση συμμετοχής των 

γεωργών και στο Μέτρο 112 (νέοι γεωργοί). 

 Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις καθυστερήσεις έγκρισης των αιτήσεων 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ υπάρχουν 

αναφορές ότι οι εγκριτικές αποφάσεις χρειάστηκαν 1 έως 3 χρόνια να εκδοθούν. 

 Οι γεωργοί αναφέρουν τις ανησυχίες τους ότι οι τιμές αυξάνονται κατά τη διάρκεια 

ενός έργου του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ότι αυτό υπονομεύει το 

αρχικό εγκεκριμένο ποσό της επιχορήγησης. 

 Ο αριθμός των δόσεων για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρείται πολύ μικρός και δεν ανταποκρίνεται στις δαπάνες 

που προκύπτουν. 

 Επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το ότι τα όρια που έχουν επιβληθεί όσον 

αφορά τις δαπάνες στο στάδιο της προέγκρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης υποδεικνύουν ότι ο υπεύθυνος αξιολόγησης δεν κατανοεί 

την αγορά, ενώ τα εν λόγω όρια φαίνεται να μην έχουν μεγάλη σχέση με την 

αίτηση. 

 Επικρατεί η αντίληψη ότι η ανάγκη δέσμευσης σε ένα 5ετές ή 10ετές σχέδιο για το 

Μέτρο 112 είναι δύσκολο να επιτευχθεί με την πάροδο του χρόνου, ειδικά λόγω 

των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς. 

 Το μέγιστο ποσό επιδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 132 θεωρείται ανεπαρκές 

ώστε να έχει θετική επίπτωση στην προώθηση πιστοποιημένων προϊόντων σε μια 

«ανώριμη» αγορά. 
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 Αναφέρονται καθυστερήσεις στο στάδιο της προέγκρισης και στην έκδοση 

αποφάσεων έγκρισης για κτηνοτροφικούς χώρους στέγασης, καθώς και έλλειψη 

σαφήνειας και κατανόησης των πρόσφατων απαιτήσεων.  Επίσης, απαιτείται από 

τους γεωργούς να υποβληθούν σε μεγάλο αριθμό μη συντονισμένων επιθεωρήσεων 

από διάφορους φορείς. 
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4. Συμπέρασμα 
 

Αυτή η έκθεση προσδιορίζει τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας ως τον πέμπτο 

μεγαλύτερο από τους 13 τομείς προτεραιότητας που καλύπτονται από το έργο, ως προς το 

συνολικό διοικητικό κόστος και τα διοικητικά βάρη που μετρήθηκαν. Βάσει επιτόπιων 

ερευνών, το συνολικό διοικητικό κόστος μετρήθηκε στα 315.854.140,68 ευρώ και τα 

συνολικά διοικητικά βάρη στα 289.351.540,86 ευρώ. 

Αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με το 

Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης επηρεάζουν σχεδόν όλους τους γεωργούς στην Ελλάδα, καθώς 

πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για τις πληρωμές σε ετήσια βάση. Επίσης, οι απαιτήσεις 

χρηματοδότησης μέσω του Κ.Ε.Ε. και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης βασίζονται 

στη διασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις δεν διεκδικούνται με δολίως και ότι είναι κατανοητός ο 

τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι επιδοτήσεις. 

Ορισμένες από τις υποχρεώσεις που μετρήθηκαν οδήγησαν σε διαφορετικό κόστος για 

διαφορετικούς τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό αντικατοπτρίστηκε στην επιτόπια 

έρευνα με τον διαχωρισμό και τη μέτρηση διαφορετικών ομάδων, για παράδειγμα γεωργοί με 

ή χωρίς ζώα και γεωργοί με ή χωρίς γη. Με αυτόν τον τρόπο, η μέτρηση προσεγγίζει τις 

βασικές διαφορές που υπάρχουν στο κόστος. 

Λόγω του μεγέθους του, ο τομέας προτεραιότητας Γεωργίας προσφέρει σημαντικές 

ευκαιρίες μείωσης των διοικητικών βαρών στο πλαίσιο του έργου. 

Η παρούσα έκθεση κάνει εννέα συστάσεις για μέτρα σε σχέση με τη μείωση των 

διοικητικών βαρών στην Γεωργία
3
: 

Σύσταση Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικού κόστους 

Υπολογιζόμενη μείωση 

διοικητικών βαρών 

Βελτίωση της καθοδήγησης και της 

εμπειρίας των χρηστών του 

ηλεκτρονικού συστήματος για την 

ένταξη στο Καθεστώς Ενιαίας 

Ενίσχυσης (Single Payment Scheme – 

SPS)* 

12.032.560 ευρώ 12.032.560 ευρώ 

Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι 

γεωργοί με τους μεσάζοντες 

αυξάνοντας την αποδοτικότητα* 

94.251.086 ευρώ 94.251.086 ευρώ 

                                                 
3
 Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι υπολογισμοί για τη μείωση εκτελέστηκαν ξεχωριστά για 

κάθε σύσταση. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να προστεθούν οι μειώσεις που υπολογίστηκαν, 

προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική μείωση, διότι οι ίδιες υποχρεώσεις επηρεάζονται από 

διαφορετικές συστάσεις. Η συνολική μείωση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ακολουθία των 

συστάσεων. Οι επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιοριστούν από 

την εφαρμογή άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν σημειώνονται με 

αστερίσκο θα επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των συστάσεων που 

σημειώνονται με αστερίσκο (*). 

 



79 
© O.O.Σ.Α. 2014 

Παρακολούθηση της πορείας της 

αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα 

Κ.Ε.Ε. 

5.920.867 ευρώ 5.920.867 ευρώ 

Κατάργηση της υποβολής των 

εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε.  

284.067 ευρώ 284.067 ευρώ 

Αύξηση της χρήσης του πρότυπου 

κόστους για την απλοποίηση των 

αιτήσεων για το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης* 

1.756.613 ευρώ 1.756.613 ευρώ 

Βελτίωση της ευχρηστίας και της 

παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις 

φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα 

του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης* 

6.275.271 ευρώ 6.275.271 ευρώ 

Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον 

αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2.757.297 ευρώ 2.757.297 ευρώ 

Μείωση της απαιτούμενης 

συνοδευτικής τεκμηρίωσης για τις 

αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής 

δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης* 

68.393.813 ευρώ 68.393.813 ευρώ 

Οι δήλωσης παραγωγής οίνου 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι 

δηλώσεις εσοδείας συγκεντρώνονται 

ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές 

207.646 ευρώ 207.646 ευρώ 

 

Οι Υ.Π. με τις περισσότερες δυνατότητες μείωσης σε αυτόν τον Τομέα Προτεραιότητας 

είναι η μείωση του χρόνου που αφιερώνουν οι γεωργοί με τους μεσάζοντες για τη 

συμπλήρωση των αιτήσεων του Κ.Ε.Ε. και η κοινή χρήση δεδομένων εντός του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και με άλλους κρατικούς φορείς, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των 

απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων των αιτήσεων για το Κ.Ε.Ε. και το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί το κλειδί για την 

επίτευξη της μείωσης των βαρών μέσω της υλοποίησης. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει 

κεντρικό ρόλο και επίσης να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμετοχή και διαβούλευση με τις 

επιχειρήσεις και τους αντιπροσώπους της καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός των λύσεων. 
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4
 Το τυπικό ωριαίο κόστος ανά κατηγορία απασχολουμένων παρατίθεται στο Παράρτημα 8 

5
 Πηγή (και περαιτέρω πληροφορίες): www.opekepe.gr 

6
 Το τυπικό ωριαίο κόστος ανά κατηγορία απασχολουμένων παρατίθεται στο Παράρτημα 8 

7
Πηγή: http://www.agrotikianaptixi.gr 

http://www.agrotikianaptixi.gr/

