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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1239
22 Μαΐου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 425/42522
Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου
3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελ−
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα−
λιστική Ενημερότητα.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας
και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπως
ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της
παρ. 2 του άρθρου 6.
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κλπ.».
2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β 2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
3. Την υπ’ αριθ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ Β 2094) απόφαση
του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χαρακόπουλο Μάξιμο».
4. Την υπ’ αριθ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νό−
μου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενη−
μερότητα», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 16/14−3−2013 (ορθή επανάληψη) απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελλη−
νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

6. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε
φορά.
7. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας
Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων ΕΛ.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους υπόχρεους, τους όρους, τις προ−
ϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής της ετήσιας
ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, καθώς και
τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., για όλες τις αγροτικές εκμεταλ−
λεύσεις της χώρας που υπάγονται υποχρεωτικά στην
εισφορά αυτή, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τους
σκοπούς της απόφασης αυτής, είναι η Δήλωση που υπο−
χρεούται να υποβάλλει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό,
που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο επάγ−
γελμα ή μη, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του Ν. 3877/2010
(ΦΕΚ Α 160).
2. «Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος ή
ομοειδούς ομάδας προϊόντων φυτικής προέλευσης, είναι
το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού
των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλι−
έργεια του προϊόντος αυτού ή της ομοειδούς ομάδας
προϊόντων, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα, επί
την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης. Ειδικότερα
για τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε «ελεγχόμενο
περιβάλλον» καθορίστηκε μία ασφαλιζόμενη αξία, που
αντιστοιχεί στο σύνολο της μέσης αξίας της παραγωγής
της καλλιεργητικής περιόδου του έτους ασφάλισης.
Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία»
σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του
αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού
κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
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3. Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη δι−
άμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, ή ομάδα
ομοειδών καλλιεργειών, όπως αυτή προκύπτει από την
επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών
που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. όπως αναγράφεται στο Πα−
ράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.
4. Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή
(ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές
που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. για τον υπολογισμό των
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους αγρότες, κατά
την πενταετία που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσης.
5. Για το ζωϊκό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό
(ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από
την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α.,
της περιόδου που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσης. Ειδικότερα, στην ασφαλιζόμενη αξία των
θήλεων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, γίνεται προ−
σαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής τους εισφοράς
ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται
και όλα τα κάτω του έτους, νεαρά ζώα, που κατέχει ο
κτηνοτρόφος.
6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου αυτού, το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής ει−
σφοράς ανά στρέμμα ή άλλη μονάδα μέτρησης των
ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς
και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά
είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζω−
ϊκού κεφαλαίου, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία και χρόνος υποβολής
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής και υπεύθυνοι για την παραλαβή,
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής
συμπλήρωσης και υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής.
1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλ−
λεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική
δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το κα−
θεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώ−
τα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ.
73/2009 και αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου.
2. Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στην απόφαση αυτή, είναι ένας ή πε−
ρισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) ο ανάδοχος
φορέας στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η
υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομι−
κών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, β) οι περιφερειακές
μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γ) τα περιφερειακά υποκατα−
στήματα του ΕΛ.Γ.Α. και δ) οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
3. Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
της παραγράφου 1. Η ετήσια Ενιαία Δήλωση Καλλι−
έργειας/Εκτροφής υποβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου
έως και τις 15 Μαΐου. Δηλώσεις που, για οποιοδήποτε
λόγο, υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή είναι
εκπρόθεσμες, εκτός αν με άλλη διάταξη προβλέπεται
διαφορετικά.

4. Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνα−
νται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιο−
λογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη πε−
ριοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργει−
ας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. Η δήλωση της περίπτωσης
αυτής υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και ο παραγω−
γός οφείλει να συνυποβάλλει:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής), όπου αναγράφονται: i)
τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλ−
λιέργειας και έκταση) και ii) τα στοιχεία του κατόχου
του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου).
β. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του
αγροτεμαχίου, όπου φαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός. Εφό−
σον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αίτηση
για άλλα αγροτεμάχια, η Δήλωση της παραγράφου αυ−
τής θεωρείται συμπληρωματική της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη
Δήλωση, αυτή αποτελεί την Ενιαία Δήλωση Καλλιέρ−
γειας/Εκτροφής.
5. Το έργο της παρακολούθησης, της διαδικασίας υπο−
βολής, παραλαβής και επεξεργασίας της Ενιαίας Δήλω−
σης Καλλιέργειας/Εκτροφής συντονίζεται από Ομάδα
Διοίκησης Έργου που συγκροτείται για το σκοπό αυτό
σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Σύμβασης Διασφάλι−
σης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει
συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως παρόχου και του
ΕΛ.Γ.Α., ως λήπτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι
του ΕΛ.Γ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του φορέα υλοποίη−
σης του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η Ομάδα Διοίκησης
Έργου παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έρ−
γου, εκδίδει τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για την
ορθή εκτέλεσή του και εισηγείται στον πρόεδρο του
ΕΛ.Γ.Α. ή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανάλογα με την περίπτωση,
τη λήψη τυχόν πρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων
που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή της από−
φασης αυτής.
Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
απόφασης αυτής οφείλουν να υποβάλουν μία και μονα−
δική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής σε επίπεδο
Χώρας και για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλ−
λευσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον ίδιο τον
υπόχρεο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του.
2. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής συντάσ−
σεται στο ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που
παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και
περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα στοιχεία του παραγωγού,
την έκταση της αγροτικής του εκμετάλλευσης, όλα τα
επιμέρους αγροτεμάχια με τον δεκατριψήφιο κωδικό
που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από αυτά, το είδος και
την έκταση κάθε διαφορετικού είδους καλλιέργειας
κάθε αγροτεμαχίου, το τοπωνύμιο της περιοχής στην
οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο, καθώς και τον αριθμό
των ζώων ή μελισσοσμηνών και το είδος των ζώων, αν
πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επίσης, στο
ίδιο έντυπο αναγράφεται και ο τρόπος καταβολής της
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ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160).
3. Ο φορέας που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις πα−
ραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2, για την παραλαβή
και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής, αφού την παραλάβει, την ελέγξει και διορ−
θώσει ή συμπληρώσει τα στοιχεία που ενδεχομένως δεν
έχουν συμπληρωθεί με την υποβολή της, την εισάγει στο
πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να υπολογιστεί το
ακριβές ποσό της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που αντιστοι−
χεί σε κάθε υπόχρεο. Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής τυπώνεται σε δύο αντίτυπα εκ
των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
και το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία υπο−
γράφονται από τον υπόχρεο ή τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του. Μετά την υπογραφή, το πρωτότυπο
επιστρέφεται στον ΕΛ.Γ.Α., και το αντίγραφο παραδί−
δεται στον υπόχρεο.
4. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος επιλέγει να εξου−
σιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράξει την εισφορά από
τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά το χρόνο που θα
κατατεθούν σε αυτόν απαιτήσεις από το δημόσιο, μαζί
με την υπογραφή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής,
απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
ίδιου του υπόχρεου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου
από αυτόν προσώπου, ή άλλος νόμιμος τρόπος με τον
οποίο διασφαλίζεται η γνησιότητα της εξουσιοδότησης
αυτής, όπως η ψηφιακή «αυθεντικοποίηση εγγράφου».
Με τον όρο «απαιτήσεις από το δημόσιο» δεν νοούνται
οι τυχόν απαιτήσεις του παραγωγού από τον ΕΛ.Γ.Α.
5. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνεται ή επισυνά−
πτεται στο αντίτυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει−
ας/Εκτροφής που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτής και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του
έργου ή κάθε άλλου αρμόδιου φορέα που την παρέλαβε,
μέχρι και την παράδοσή της στον ΕΛ.Γ.Α. Σε περίπτωση
που η εξουσιοδότηση περιλαμβάνεται στο σώμα της
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του παραρ−
τήματος Ι, ο εξουσιοδοτών δηλώνει ότι γνωρίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τις συνέπειες
της εξουσιοδότησης αυτής, όπως αναφέρονται στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
6. Μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου των
Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής μαζί με τις εξουσιο−
δοτήσεις του παραρτήματος Ι (σε έντυπη ή και ηλεκτρο−
νική μορφή), ο ανάδοχος ή ο άλλος φορέας παραλαβής
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποχρε−
ούται να παραδίδει αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, τυχόν πρωτότυπα ή αντίτυπα Δηλώσεων
Καλλιέργειας/Εκτροφής ή/και εξουσιοδοτήσεων που θα
του ζητηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α.
7. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοι−
χείων, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται στον
κανονισμό ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., συνεπάγεται και την
επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις – Μεταβολές
1. Μεταβολές στα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και
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επηρεάζουν το ύψος της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ή τον
τρόπο καταβολής της, μπορεί να πραγματοποιούνται
από το φορέα παραλαβής της αρχικής δήλωσης, μέχρι
και την 30 Ιουνίου ετήσια.
2. Μετά την προθεσμία της προηγούμενης παραγρά−
φου, οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να γίνεται μόνο με
την υποβολή έγγραφου αιτήματος από τον υπόχρεο,
στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή στο Υποκατά−
στημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποί−
ου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η
τροποποίηση. Με την ίδια διαδικασία υποβάλλεται και
τυχόν αρχική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
από τους παραγωγούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν
την υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 2.
3. Αν η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής υποβλη−
θεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγρά−
φου 1, η ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών καλλιεργειών
αρχίζει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερο−
μηνία υποβολής. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που
μέρος των καλλιεργειών ή του ζωικού κεφαλαίου του
υπόχρεου δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής και δηλώνονται με συμπληρωμα−
τική δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
Εξαίρεση αποτελούν οι κτηνοτρόφοι που υφίστανται ζη−
μιές στο ζωικό κεφάλαιο πριν την έναρξη υποβολής της
Ενιαίας Αίτησης τρέχοντος έτους και οι οποίοι, εφόσον
έχουν υποβάλει Δήλωση Εκτροφής του προηγούμενου
έτους, προκειμένου να αποζημιωθούν θα υποβάλουν Δή−
λωση Εκτροφής στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛΓΑ, με βάση το
Μητρώο Εκμετάλλευσης Ζωικού Κεφαλαίου της ημερο−
μηνίας ζημιάς.
4. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής ή συμπληρωματικής σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το
ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
κατατίθεται από τον υπόχρεο στο λογαριασμό της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 6 που τηρείται για το σκοπό
αυτό στην Τράπεζα Πειραιώς−Αγροτική ή σε αντίστοιχο
λογαριασμό που τηρείται σε άλλη Τράπεζα, κατ’ εντολή
του ΕΛ.Γ.Α.
5. Αιτήματα παραγωγών, για αλλαγή οποιωνδήποτε
στοιχείων της εκμετάλλευσης της ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, πλην των προσωπικών στοιχεί−
ων, μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς της ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής του Παραρτήματος I. Ειδικά για
επίσπορες καλλιέργειες, οι οποίες συλλέγονται εντός
του πρώτου τριμήνου, του επόμενου έτους, μπορούν να
υποβάλλονται συμπληρωματικές Δηλώσεις στο αρμόδιο
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α., μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, του επομένου
έτους αναφοράς της ΔΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Υπολογισμός της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.–
Τρόπος καταβολής
Άρθρο 5
Υπολογισμός της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς
1. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπο−
λογίζεται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την
παραλαβή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτρο−
φής, με τη χρήση του σχετικού λογισμικού που του
παραδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή τον ΕΛ.Γ.Α. και το
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ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο
και το αντίγραφο του εντύπου που εκδίδεται από το
φορέα σύμφωνα με το άρθρο 3. Το παραστατικό αυτό
αποτελεί βεβαίωση της οφειλής και αποδεικτικό της
απαίτησης του ΕΛ.Γ.Α. έναντι του υπόχρεου.
2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της
ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής,
με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:
• τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή
και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση
τοις εκατό (1,5%)
• μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας
της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της
και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως
αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης
του ΕΛ.Γ.Α.
• μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της
ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
3. Η εισφορά που αντιστοιχεί στο Ζωικό Κεφάλαιο
υπολογίζεται και εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή που
αντιστοιχεί στη φυτική παραγωγή.
4. Το συνολικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας που
προκύπτει από την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτρο−
φής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 93.582,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Δήλωσης Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής προκύπτει ποσό ασφαλιζόμενης
αξίας που υπερβαίνει τα 93.582,00 ευρώ, η συνολική
ασφαλιζόμενη αξία της εκμετάλλευσης περιορίζεται στο
ποσό της παραγράφου αυτής και η ειδική εισφορά υπέρ
ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται με βάση το ποσό αυτό.
5. Για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου εντός του τρέ−
χοντος έτους θα υποβληθεί συμπληρωματική Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής του προηγούμενου έτους, για
καλλιέργειες φύτευσης ή σποράς του προηγούμενου
έτους που συλλέγονται εντός του α΄ τριμήνου του επό−
μενου έτους, τότε το ανώτατο όριο της ειδικής ασφα−
λιστικής εισφοράς και των αντίστοιχων αποζημιώσεων
σε περιπτώσεις ζημιών, ελέγχεται με βάση τη Δήλωση
του προηγούμενου έτους.
6. Αν στην ασφαλιζόμενη αξία της προηγούμενης πα−
ραγράφου περιλαμβάνονται καλλιέργειες για τις οποίες
εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής υπολογισμού
της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ή/και ζωικό κεφάλαιο, η
προσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας γίνεται αναλο−
γικά, με την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή
στο τμήμα ασφαλιζόμενης αξίας που αντιστοιχεί στο
συντελεστή αυτό.
7. Αν ο ασφαλισμένος παραγωγός εκτιμά ότι η ασφαλι−
ζόμενη αξία της φυτικής παραγωγής του, είναι υψηλότε−
ρη ή χαμηλότερη από αυτήν που προκύπτει με βάση τον
πίνακα του Παραρτήματος IΙΙ, οφείλει να δηλώσει την αυ−
ξημένη ή μειωμένη ασφαλιζόμενη αξία και να καταβάλλει
την εισφορά που αντιστοιχεί σ’ αυτήν. Η αύξηση ή μείωση
της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%
της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής, όπως
ορίζεται στο Παράρτημα IΙΙ και κατανέμεται ισομερώς σε
όλα τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην Ενιαία
Δήλωση Καλλιέργειας. Η μεταβολή αυτή μπορεί να γίνει
μόνο κατά την υποβολή της αρχικής Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, έως 30 Ιουνίου.
8. Σε περίπτωση που η συνολική ασφαλιζόμενη αξία
μιας εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις

παραγράφους 4, 5, 6 και 7 το ποσό της συνολικής ει−
σφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται επί της προσαρμο−
σμένης ασφαλιζόμενης αξίας και δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να είναι μεγαλύτερο των 3.743,28 ευρώ.
Άρθρο 6
Καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς
υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
1. Ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής ει−
σφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11
του Ν. 3877/2010.
2. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν να εξουσιοδοτήσουν τον
ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά
από τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά το χρόνο
που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι απαιτήσεις
τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η επιστροφή ΦΠΑ,
η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες
δράσεις, κ.λ.π. οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και το γνήσιο της
υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα
εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βε−
βαιώνεται από αρμόδιο, σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο.
Εξουσιοδότηση για είσπραξη εισφοράς από τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο δεν κατατίθενται ποσά από
απαιτήσεις από το δημόσιο ή που τα ποσά που κατα−
τίθενται δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση της
οφειλής, θεωρείται ότι συνιστά εξουσιοδότηση προς
τον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει το σύνολο ή το υπόλοιπο της
οφειλής με χρέωση του λογαριασμού αυτού.
3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής, αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογα−
ριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην
οποία τηρείται ο λογαριασμός του, ο χρόνος κατά τον
οποίο εξουσιοδοτείται ο ΕΛ.Γ.Α. να ζητήσει την είσπραξη
της οφειλής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφο−
ρία που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για
την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση που η εξουσι−
οδότηση συνδέεται με το χρόνο είσπραξης απαιτήσεων
του υπόχρεου από το Δημόσιο, ως ημερομηνία εκπλή−
ρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά
την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται. Από την
ημερομηνία αυτή και για εύλογο χρόνο ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιού−
ται να ζητήσει τη χρέωση του λογαριασμού. Αν κατά την
ημερομηνία αυτή, ή μετά το πέρας εύλογου χρόνου που
ακολουθεί αυτή την ημερομηνία, η ειδική ασφαλιστική
εισφορά δεν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., με χρέωση του
σχετικού λογαριασμού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλ−
λει το ποσό της οφειλής τοις μετρητοίς.
4. Για την είσπραξη της εισφοράς σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 3, ο ΕΛ.Γ.Α. αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να αποστέλλει στην τράπεζα που τηρείται ο
λογαριασμός του υπόχρεου, ηλεκτρονικά αρχεία με συ−
γκεκριμένες χρεώσεις λογαριασμών, μαζί με τα στοιχεία
ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό
και εφόσον του ζητηθεί από την τράπεζα αποστέλλει
αμέσως αντίγραφο οποιασδήποτε εκ των εγγράφων
εξουσιοδοτήσεων αντιστοιχεί στις χρεώσεις αυτές. Επί−
σης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει στις
Τράπεζες, το ποσό που προέκυψε από οποιαδήποτε
χρέωση καταθετικού λογαριασμού έχει ζητηθεί από τον
Οργανισμό και έχει λάβει χώρα χωρίς εν ισχύ εξουσιο−
δότηση εντολέως – καταθέτη.
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5. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται σύμ−
φωνα με την προηγούμενη παράγραφο στηρίζονται
σε δεδομένα που αποστέλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τη Σύμβαση Διασφάλισης
Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συ−
ναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α. Κατά
την αποστολή των αρχείων αυτών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με
έγγραφό του προς τον ΕΛ.Γ.Α., βεβαιώνει ότι τα ηλε−
κτρονικά αρχεία χρέωσης των λογαριασμών που απο−
στέλλονται βασίζονται σε εντολές−εξουσιοδοτήσεις των
παραγωγών. Στη συνέχεια ο ΕΛ.Γ.Α. βεβαιώνει σχετικά
τις αντίστοιχες Τράπεζες.
6. Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται, μέχρι την 31 Μαρτίου, του επόμε−
νου έτους αναφοράς της ΔΚΕ, στον τραπεζικό λογαρια−
σμό της Τράπεζας Πειραιώς – Αγροτική που αναφέρεται
στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή
άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. τράπεζας. Ο
παραγωγός μπορεί να ζητήσει την καταβολή της ει−
δικής ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίες δόσεις. Ο
αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4,
και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δόση δεν μπορεί
να είναι κατώτερο των 200,00 ευρώ. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται με την έγκριση της σχετικής αίτησης,
ενώ η τελευταία δεν θα μπορεί να καταβληθεί πέραν
του Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον
ΕΛ.Γ.Α. να παρακρατήσει την οφειλόμενη ασφαλιστική
εισφορά του κατά το χρόνο είσπραξης απαίτησής του
από το Δημόσιο, και η απαίτηση αυτή του καταβληθεί
τμηματικά, τότε και η αντίστοιχη εισφορά του ΕΛ.Γ.Α.
παρακρατείται τμηματικά και αναλογικά. Σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθεί η ειδική
ασφαλιστική εισφορά στο σύνολό της ή σε μέρος αυ−
τής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 11 του Ν. 3877/2010.
7. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τη συνο−
λική ασφαλιστική εισφορά, εφόσον δεν υπερβαίνει τα
10,00 ευρώ, δεν καταβάλλεται από τον παραγωγό ούτε
αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α.
8. Εάν μετά την υποβολή της Δήλωσης από τον πα−
ραγωγό διαπιστωθεί ότι ο υπολογισμός του ποσού της
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι μεγαλύτερο από
αυτό που πράγματι οφείλεται εξ’ αιτίας λανθασμένου
υπολογισμού της, για οποιοδήποτε λόγο, ο ΕΛ.Γ.Α. υπο−
χρεούται στην άμεση επιστροφή της διαφοράς και κα−
τάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό του
παραγωγού. Ποσά επιστροφής που είναι μικρότερα των
10,00 ευρώ θα μεταφέρονται στην καρτέλα του παρα−
γωγού του επόμενου έτους. Αντίθετα, αν διαπιστωθεί
ότι εξ’ αιτίας λανθασμένου υπολογισμού της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς αυτή είναι μικρότερη, της οφει−
λόμενης, ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά
τον υπόχρεο παραγωγό και να αναζητήσει τη διαφορά
με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του Ν. 3877/2010. Ποσά οφειλής που
είναι μικρότερα των 10,00 ευρώ δεν θα αναζητούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ−ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 7
Ασφαλιστική ενημερότητα
1. Η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδει ο ΕΛ.Γ.Α.
συντάσσεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛ.Γ.Α.», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που
παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και
στο οποίο ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενό του και
ισχύει, με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, για
το έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής και μέχρι τη λήξη της προθε−
σμίας υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του επόμενου έτους.
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλι−
στικής ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός
μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Ζημιάς για ασφαλιστι−
κά καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να του
κοινοποιηθεί πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, στο οποίο να
έχει τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής ενστάσεων, σε
εφαρμογή των αναγραφομένων στα σχετικά άρθρα
των Κανονισμών Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά δεν
μπορεί να του καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης
αν δεν εξοφληθούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στα άρθρα 4 και 11
του νόμου 3877/2010.
3. Αν παρέλθουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται
στην παρούσα, χωρίς ο υπόχρεος να έχει καταβάλει
το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που
του αναλογεί καθίσταται μη δικαιούχος αποζημίωσης
για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο
που έχουν συντελεστεί εντός του έτους ασφάλισης. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, η
ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται δεν παρέχει
δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές που
έχουν προκληθεί το έτος αναφοράς της ΔΚΕ.
4. Με την καταβολή του συνόλου της ειδικής ασφαλι−
στικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., χορηγείται στο δικαιούχο
Ασφαλιστική Ενημερότητα. Για την εφαρμογή του προ−
ηγούμενου εδαφίου, διαφορά στην εισφορά μικρότερη
ή ίση με 10,00 ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη.
5. Εφόσον ο υπόχρεος, είναι κάτοχος Ασφαλιστικής
ενημερότητας, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολο−
γητικών ενός προγράμματος, καθίσταται δικαιούχος
ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύ−
σεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής
και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιούχος επι−
χορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προ−
στασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε
προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις Αποζημίωσης−Κυρώσεις
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, η εμπρό−
θεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του έτους ασφάλισης και η εξόφληση των
ασφαλιστικών εισφορών των παρελθόντων ετών, απο−
τελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή
αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική
παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν το
έτος ασφάλισης.
2. Η υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του έτους ασφάλισης, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών
από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ασφάλισης
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και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δή−
λωσης Καλλιέργειας του επόμενου έτους ασφάλισης.
3. Από την 1 Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν
υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
του προηγούμενου έτους ασφάλισης, για συγκεκριμέ−
να αγροτεμάχια με καλλιέργειες των οποίων η ασφα−
λιστική κάλυψη παρατείνεται και στο επόμενο έτος
ασφάλισης, δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζη−
μιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό και κατά συνέπεια
δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις
καλλιέργειες κηπευτικών των οποίων η συγκομιδή ολο−
κληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου
έτους. Εξαιρούνται οι ζημιές στη φυτική παραγωγή για
αροτραίες καλλιέργειες (πχ. σίτος, κριθή, αραβόσιτος,
σίκαλη, κράμβη, ηλιοτρόπιο, πίσα, κ.λπ.), κηπευτικά μα−
κράς διάρκειας (π.χ. πατάτες εαρινές, κρεμμύδια ξερά,
αρακάς, κουκιά, κ.λπ.) και όσπρια (π.χ. σπορά Δεκεμ−
βρίου για τις φακές), τα οποία σπέρονται/φυτεύονται
στο τέλος του προηγούμενου έτους, αλλά η συγκομιδή
τους πραγματοποιείται το επόμενο έτος, εφόσον οι
συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις δηλωθούν στο έντυπο
της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους
συγκομιδής, με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί Δή−
λωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το προηγούμενο έτος.
Για το ζωικό κεφάλαιο, από την 1 Ιανουαρίου του έτους
ασφάλισης και μέχρι την υποβολή της νέας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενι−
αία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του προηγούμενου
έτους ασφάλισης για ζωική μονάδα, δεν μπορούν να
υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος
αυτό και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις το Διοικητι−
κό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., μπορεί, μετά από εισήγηση
της αρμόδιας Διεύθυνσης, να επιτρέπει την υποβολή
δηλώσεων ζημιάς σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων
που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. όσοι ασκούν για
πρώτη φορά αγροτική δραστηριότητα ή εκμεταλλεύο−
νται για πρώτη φορά συγκεκριμένο αγροτεμάχιο) δεν
έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του
προηγούμενου έτους ασφάλισης. Οι Δηλώσεις Καλλι−
έργειας/Εκτροφής που υποβάλλονται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται εμπρόθεσμες για το
έτος ασφάλισης.
4. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφα−
λαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Καλλι−
έργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση

Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.
5. Εάν κατά την εξέταση των ιστορικών αρχείων
της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν παραγωγοί που δηλώνουν πολυετείς−μόνι−
μες καλλιέργειες/ζωικό κεφάλαιο κάποιο έτος και στη
συνέχεια δεν τις/το δηλώνουν ή και αντίστροφα, τότε
πραγματοποιείται έλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί ότι
η εκμετάλλευση είναι παραγωγική και ανήκει στον ίδιο
παραγωγό, αποστέλεται έγγραφο με το οποίο ενημε−
ρώνεται ο παραγωγός ότι, από ελέγχους που διενερ−
γήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι έχει στην κατοχή του εκμε−
ταλλεύσεις οι οποίες δεν δηλώθηκαν αρμοδίως και για
τις οποίες πρέπει να καταβληθεί η αντίστοιχη εισφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
1. Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή των όρων και
διαδικασιών για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς, με βάση την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/
Εκτροφής και την έκδοση «Ασφαλιστικής Ενημερότητας»
είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.).
2. Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για
την εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
3. Με τη δημοσίευση της παρούσης δεν έχει ισχύ η
αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει, με εξαίρεση τα αναγραφόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
6, της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, όπως
ίσχυε και αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου
μόνου της αριθμ. 238/26032/19−3−2013 (ΦΕΚ Β 638) όμοιας
απόφασης.
Άρθρο 10
Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (έντυπο
ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους
ασφάλισης, όροι και προϋποθέσεις είσπραξης της ειδι−
κής ασφαλιστικής εισφοράς, με εντολή χρέωσης λογα−
ριασμού), ΙΙ (ασφαλιστική ενημερότητα) και IΙΙ (Πίνακας
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά προϊόν ή είδος και
Νομό) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφα−
σης αυτής και έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Έτους 2013
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση
τραπεζικού λογαριασμού

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία
είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
ΕΛ.Γ.Α. ως «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
2013», για τον υπολογισμό της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς, του έτους 2013 και τη δημιουργία μηχανο−
γραφικού αρχείου του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό παρέχω
ανεπιφύλακτα άδεια και εξουσιοδότηση στους ενδι−
αφερόμενους φορείς ΕΛ.Γ.Α. (επεξεργασία στοιχείων
Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ (καταβολή ενισχύσεων – αποζημιώσεων, είσπραξη
εισφοράς) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων.
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, είμαι σύμφωνος/η με τον
οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότε−
ρης χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου της ΔΗΛΩ−
ΣΗΣ και των αντιτύπων της, όσο και των ηλεκτρονικών
αρχείων που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα
προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που με
αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια
σχετική συμφωνία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
καθώς και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττό−
ντων Φορέων και Υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π), παραιτούμενος/η
συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης
ή αντίρρησης για τη διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και
γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική
μορφή αρχείων και εγγράφων.
3. Επίσης, με την παρούσα μου παρέχω ανέκκλητη
ΕΝΤΟΛΗ−ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για χρέωση του προανα−
φερόμενου καταθετικού λογαριασμού μου (ατομικού/
κοινού) που τηρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ποσό που θα
προκύψει για την εξόφληση της ασφαλιστικής μου ει−
σφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τις ημερομηνίες που έχουν
επιλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., για να γίνει
η χρέωση.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύ−
ει για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
υπέρ ΕΛ.Γ.Α. έτους 2013, σύμφωνα με τον τρόπο κατα−
βολής της εισφοράς που έχει επιλεγεί στην § Δ του
εντύπου της ΔΚ/Ε και γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση
δε χωρεί ανάκλησή της μέχρι και την ολοσχερή εξό−
φληση της ασφαλιστικής μου υποχρέωσης.
4. Γνωρίζω ότι η «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίω−
σης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης για την αντι−

στάθμιση των ζημιών και ότι για να έχω «Ασφαλιστική
Ενημερότητα» πρέπει οπωσδήποτε να έχω εξοφλήσει
ολοσχερώς την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ως
εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι, θα φροντίζω ώστε
έγκαιρα να υπάρχει στον προαναφερόμενο λογαριασμό
μου επαρκές υπόλοιπο για την εξυπηρέτηση αυτής της
υποχρέωσής μου.
5. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να υποβάλλω Δήλωση Ζη−
μιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ή Αίτηση Ενίσχυσης για εκμετάλλευση
ή αγροτεμάχιο, που δεν έχω δηλώσει στο παρόν έντυπο
Δήλωσης.
6. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλου−
θους όρους:
α. Η αναφερόμενη στην παρούσα Δήλωσή μου, αρ−
μόδια τράπεζα να χρεώνει κατά τα παραπάνω, χωρίς
άλλη ειδοποίηση ή εξουσιοδότησή μου, τον ως άνω
λογαριασμό μου καταθέσεων με το ποσό της ασφα−
λιστικής εισφοράς που προκύπτει από την παρούσα
Δήλωση ή τυχόν τροποποιητικές της και να το αποδίδει
στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην ΑΤΕ.
β. Η σχετική ενημέρωσή μου να προκύπτει από την
αντίστοιχη ένδειξη χρέωσης στο βιβλιάριο ή στο extrait
του λογαριασμού μου.
γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την
παρούσα Δήλωση, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, η
είσπραξη αυτής θα γίνεται κατά αναλογία, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ν.3877/2010 και ειδικότερα
του άρθρου 11 (το οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για
βεβαίωση και είσπραξη στη Δ.Ο.Υ., εισπράττεται σύμφω−
να με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων).
7. Γνωρίζω επίσης ότι η είσπραξη της ασφαλιστικής
εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα προαναφερό−
μενα, με ενεργοποίηση της Εντολής Πληρωμής/Χρέω−
σης, εξυπηρετεί τον επαγγελματικό σκοπό της Ασφα−
λιστικής Ενημερότητάς μου, καθώς και ότι αποτελεί
προϋπόθεση για την είσπραξη της όποιας αποζημίωσης
από τον ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό έχει εφαρμογή
το άρθρο 3 του νόμου 3862/2010 και αποδέχομαι ρητά
ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χρεωθεί στο
λογαριασμό μου για τον ως άνω σκοπό.
8. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα Δήλωση
είναι αληθή και αποδέχομαι οποιοδήποτε έλεγχο για
το σκοπό αυτό.
9. Η παρούσα ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟ−
ΦΗΣ – ΕΝΤΟΛΗ−ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επέχει θέση προσωρι−
νής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ για τις συναλλαγές
μου με τον ΕΛ.Γ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος
Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την
πενταετία 2007−2011.
2. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης
της Χώρας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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19740

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19741

19742

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19743

19744

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19745

19746

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19747

19748

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19749

19750

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19751

19752

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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