
Άρθρο 4 

Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 

Για την εφαρμογή της δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και 

εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 

1. Αίτηση πληρωμής είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει 

ηλεκτρονικά ο δικαιούχος προκειμένου να του καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια 

οικονομική στήριξη. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση, τα παραστατικά, τα 

δικαιολογητικά κ.λπ. 

2. Αίτηση στήριξης είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει 

ηλεκτρονικά ο δικαιούχος για ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται η αίτηση υπαγωγής στο μέτρο, το επιχειρηματικό σχέδιο, τα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση της αίτησης κ.λπ. 

3. Ανάκτηση είναι η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. 

4. Απόφαση ένταξης πράξεων είναι η απόφαση αρμόδιου οργάνου που περιγράφει τους 

όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και γίνεται 

αυτοδίκαια αποδεκτή. 

5. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης ή 

μεγαλύτερης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της 

απόφασης ένταξης πράξεων και του πρακτικού της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

γνωμοδοτικής επιτροπής και στο αντίστοιχο έντυπο γνωμοδότησης αίτησης στήριξης 

με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

6. Γεωργική εκμετάλλευση είναι το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές 

δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην επικράτεια του ίδιου κράτους 

μέλους. 

7. Γεωργικό προϊόν είναι ό,τι περιλαμβάνεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Ι που προβλέπεται στο άρθρο 32 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1379/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Γεωργικός τομέας είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών 

προϊόντων. 

9. Δικαιούχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε 

απόφαση ένταξης πράξεων. 

10. Έδρα νομικού προσώπου είναι έννοια αντίστοιχη με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των 

φυσικών προσώπων (άρθρα 51 και 64 του Αστικού Κώδικα). Η έδρα καθορίζεται 

υποχρεωτικά από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό. 

11. Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα 

εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την 

περίπτωση α του άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 

του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/2016) και κάθε φορά ισχύει. 

12. Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις είναι οι δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο δικαιούχος 

από το ημερολογιακό έτος που έπεται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού 

του σχεδίου και για πέντε έτη. Οι  καλλιέργειες / εκτροφές του πρώτου έτους των 



μακροχρονίων υποχρεώσεων αποτυπώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που 

υποβάλλεται το ημερολογιακό έτος που έπεται του έτους της ημερομηνίας 

ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η μελλοντική κατάσταση που 

δηλώνεται στο ΠΣΚΕ συμπίπτει με το πρώτο έτος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

13. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ): Συστάθηκε με βάση το 

άρθρο 1 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, και σε αυτό 

εγγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια 

αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.  

14. Μητρώο Αξιολογητών. Σε κάθε Περιφέρεια δύναται να συσταθεί Μητρώο Αξιολογητών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20.   

15. Νέος γεωργός είναι το πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο, κατά τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης στήριξης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα 

και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 

υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής. 

16. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (εφεξής ΟΠΣΑΑ) είναι το 

πληροφοριακό σύστημα για την υλοποίηση των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων του 

ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στους  Ν. 4314/2014. Επιτρέπει τη διασύνδεση με το ΠΣΚΕ και άλλα 

πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ. 

17. Ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου: Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία της εντολής πληρωμής της τελικής πληρωμής ή 

έγκρισης αιτήματος τροποποίησης για την ολοκλήρωση του σχεδίου χωρίς υποβολή 

νέου αιτήματος πληρωμής. Η ημερομηνία αυτή δεν μεταβάλλεται ακόμα και αν μετά 

από αυτήν την ημερομηνία ακολουθήσουν μεταβολές στη δημόσια δαπάνη που 

οφείλονται στην αποδοχή τυχόν ενστάσεων του δικαιούχου ή στην επιβολή ποινών. 

Σημειώνεται ότι η διάρκεια ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό 

σχέδιο συμπεριληφθεί σε απόφαση ένταξης. 

18. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) είναι το 

σύστημα που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη 

διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση του υπομέτρου 4.1. Οι διαδικασίες αφορούν 

ενδεικτικά στην υποβολή αιτήσεων στήριξης, στην αξιολόγησή τους και βαθμολόγησή 

τους, στην υποβολή και εξέταση αιτημάτων τροποποίησης ή ανάκλησης πράξεων, στην 

υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων πληρωμής, στην αποστολή των δεδομένων στο 

ΟΠΣΑΑ και γενικότερα στην εφαρμογή και διαχείριση με ηλεκτρονικό τρόπο των 

πράξεων υλοποίησης του υπομέτρου 4.1. 

19. Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση υφίσταται στην περίπτωση που περισσότερες 

της μιας εκμεταλλεύσεων αξιοποιούν κοινό ακίνητο. Η περίπτωση των 

συστεγαζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφορά κυρίως εκμεταλλεύσεις που 

δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία. 

20. Τόπος μόνιμης κατοικίας είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του 

ατόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, κάθε πρόσωπο έχει κατοικία 

τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει 

συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. 



21. Τυπική Απόδοση είναι η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η 

συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των 

αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές 

τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον 

αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, αριθμός ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν 

από την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. Αναλυτικά οι τυπικές αποδόσεις των κλάδων 

παραγωγής περιγράφονται στο παράρτημα 2.  

Για τους σκοπούς της δράσης 4.1.5: 

α) Προκειμένου για νεαρές φυτείες, όπως δηλώνονται στο ΟΣΔΕ του έτους που 

ορίζεται στην πρόσκληση ή όπως αυτές προκύπτουν από μελλοντικές φυτεύσεις, η 

τυπική απόδοση υπολογίζεται στο μισό των μεγεθών των παραγωγικών φυτειών.  

β) Κατά παρέκκλιση του παραρτήματος, οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών 

προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη ή μη στην εκμετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών 

αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.  

γ) Στον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική 

απόδοση) της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων 

καλλιεργειών 

δ) Η τυπική απόδοση της καλλιέργειας μανιταριών τρούφας που δεν έχει ακόμα 

εισέρθει σε παραγωγή δεν προσμετράται στον υπολογισμό της παραγωγικής 

δυναμικότητας της εκμετάλλευσης 

22. Υφιστάμενη κατάσταση: είναι η κατάσταση της εκμετάλλευσης όπως αυτή 

αποτυπώνεται  στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δηλώνεται (καταχωρίζεται) ως Υφιστάμενη κατάσταση  

στο ΠΣΚΕ καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός που υπάρχει στην κατοχή της ή υπήρχε έως 

τις 31-12-2022. 

 


