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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 2020

Σε εφαρμογή των άρθρων 52-53 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013 και της υπ’αριθ.
1174/27330/09-09-2015 ΥΑ, όπως ισχύει

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Έκδοση
Ημερομηνία
η
1
31- 12 -2020

ΑΔΑ: ΩΔΤ746ΨΧΞΧ-ΙΞΡ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων (κωδικός ομάδας
καλλιέργειας 10) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες
εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• Να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι
10.07.2020
• Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με
πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου
“τιμολογίου αγοράς” το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών
στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση απώλειας του
πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο
ευκρινές αντίγραφο , από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου
σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των
στοιχείων.
• Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου 2021. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα
μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά
δικαιούχο, από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), δύναται οι
ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ,
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ
τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών, το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.
Ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια Ζαχαροτεύτλων 2020 θα γίνει στο
100% των αιτήσεων της συνδεδεμένης ενίσχυσης και θα αποτυπώνεται από τον
ελεγκτή στο αντίστοιχο έντυπο διοικητικού ελέγχου ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Σύμβαση
Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ
(Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ,
πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά αντίγραφο σύμβασης παράδοσης
ζαχαροτεύτλων σε μεταποιητική μονάδα, το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.
Η ύπαρξη σύμβασης θα συμπληρώνεται στο πεδίο «Έλεγχος» με ΝΑΙ, εφόσον
έχει συναφθεί το αργότερο εως 10-07-2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίρνει
τιμή ΟΧΙ και κωδικό λάθους 30595 (Μη προσκόμιση Σύμβασης) ή 10032 (Εκπρόθεσμη
σύμβαση). Αν η τιμή του πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται και τα επόμενα πεδία:
Επωνυμία Εταιρείας
Έκταση σύμβασης (κωδ. Λαθους 10033 σε περίπτωση ασυμφωνίας ΔήλωσηΈλεγχος έκτασης)
Ημερομηνία σύμβασης (παίρνει τιμή εως 10/07/2020)
Β. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου
1. Ετικέτες
Υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης των ετικετών στις ΠΔ από τους
παραγωγούς με καταληκτική ημερομηνία την 10-07-2020. Κατ’ εξαίρεση για το 2020
παρατείνεται έως την 15-01-2021.
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Καταχωρείται στο πεδίο Έλεγχος Ναι/Όχι η εμπρόθεσμη υποβολή του
παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτών ετικετών
καταχωρείται ο κωδικός 10023 ή 10003 αντίστοιχα (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).
Καταχωρείται στο πεδίο «Έλεγχος» η ποικιλία του σπόρου και Κωδ. Λάθους
10030 για διαφορετική ποικιλία από τη δηλωθείσα.
Σε περίπτωση απώλειας των επίσημων ετικετών πιστοποίησης (καρτέλες) του
σπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση αγοράς πιστοποιημένου
σπόρου ζαχαρότευτλων του φορέα πώλησης ανά ποικιλία και καλλιέργεια
(συνημμένο Υπόδειγμα 3) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πωλητή για την
ακρίβεια των στοιχείων.
2. Τιμολόγιο
Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ
(Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ,
πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην ΕΑΕ το τιμολόγιο πώλησης σπόρων
τεύτλων, το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.
Όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια,
αναφέρεται σε αυτά τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020. Σε περίπτωση που
υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 10-072020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει
ημερομηνία έκδοσης μέχρι 25-07-2020.
Όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου
σπόρου σίτου, αναφέρεται σε αυτές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020.
Καταχωρείται στο πεδίο Έλεγχος Ναι/Όχι η εμπρόθεσμη υποβολή του
παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού
τιμολογίου καταχωρείται ο κωδικός 10001, 10002, 10024 ή 10025 κατά περίπτωση
(βλέπε συνημμένο πίνακα 1).
Καταχωρείται στο πεδίο «Έλεγχος» η ποικιλία του σπόρου, Κωδ. Λάθους
10030 για διαφορετική ποικιλία από τη δηλωθείσα.
Ο κωδ. Λάθους 10031 δεν καταχωρείται από τον ελεγκτή. Προστίθεται
αυτόματα κατά την αποθήκευση του εντύπου, εφόσον η ποικιλία (έλεγχος) της
ετικέτας είναι διαφορετική από την ποικιλία (έλεγχος) του τιμολογίου.
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός
μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο, από το αντίστοιχο στέλεχος του
προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον
πωλητή για την ακρίβεια των στοιχείων.
Τα πεδία «ΕΛΕΓΧΟΣ» θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα
προσκομιζόμενα παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων, κατά περίπτωση.
Ο Πρόεδρος
Θεοφάνης Παπάς
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1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΕΑΕ 2020
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΑΘΟΥΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

10001

Εκπρόθεσμο τιμολόγιο /
δελτίο αποστολής.

Ως τελευταία ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς
πιστοποιημένου σπόρου ορίζεται η 10/07. Σε περίπτωση που υπάρχει
ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις
10/07/2020, ενώ το τιμολόγιο που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο
αποστολής μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 25/07/2020.

10002

Προσκόμιση απλής
φωτοτυπίας τιμολογίου /
δελτίου αποστολής.

Ο γεωργός δεν έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα αντίτυπα των σχετικών
παραστατικών, αλλά απλές φωτοτυπίες αυτών.

10003

Μη αποδεκτές ετικέτες
ελέγχου και πιστοποίησης
σπόρου.

Ο γεωργός δεν έχει προσκομίσει τις πρωτότυπες ετικέτες, αλλά απλές
φωτοτυπίες αυτών ή εκπρόθεσμη υποβολή ετικετών (πέραν της
15/01/2021) ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των σπόρων.

10030

Διαφορετική ποικιλία από τη
δηλωθείσα στην ΕΑΕ

Η ποικιλία του προσκομισθέντος παραστατικού (ετικέτας ή τιμολογίου)
είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα στην ΕΑΕ

10031

Διαφορετική ποικιλία (πεδίο
έλεγχος) μεταξύ Τιμολογίου
και Ετικέτας

Αφορά κωδικό που μπαίνει αυτόματα κατά την αποθήκευση του
εντύπου, οπότε γίνεται ο σχετικός έλεγχος μεταξύ Τιμολογίου και
Ετικέτας

10023

Μη προσκόμιση ετικετών

10024

Μη αποδεκτό τιμολόγιο

10025

Μη προσκόμιση τιμολογίου

30595

Μη προσκόμιση Σύμβασης

Δεν επισυνάπτεται σύμβαση στην ΕΑΕ

10032

Εκπρόθεσμη σύμβαση

επισυνάπτεται εκπρόθεσμη (μετά τις 10-07-2020) σύμβαση στην ΕΑΕ

10033

Ασυμφωνία στοιχείων

Ο γεωργός δεν προσκόμισε μέρος ή σύνολο των ετικετών
Στο τιμολόγιο δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ποικιλία κλπ, ώστε να
αντιστοιχεί στις προσκομισθέντες ετικέτες
Ο γεωργός δεν προσκόμισε μέρος ή σύνολο των τιμολογίων

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΔήλωσηΈλεγχος έκτασης (ενημερωτικός κωδικός)
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2.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ&
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΦΜ :
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :

χχχχχ
χχχχχ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

χχχχχ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

χχχχχ

χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ
χχχχχ

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ
ΕΑΕ
--ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 0110
--

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ha)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΑΘΟΥΣ
30595, 10032

10033

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ

Ετικέτες σπόρων
Ζαχαροτεύτλων

Έλεγχος

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Ναι/Οχι

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

επιλέξτε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΘΟΥΣ

10003,10030,
10031, 10023
10001, 10002,

Τιμολόγιο αγοράς σπόρων
Ζαχαροτεύτλων

επιλέξτε

10030,10031,10024,
10025

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
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3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ

Ημερομηνία, ……/……/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ

Βεβαιώνεται ότι ο/η…….…………………………….……………….. του…………………………. με
ΑΦΜ………...……………..αγόρασε πιστοποιημένο σπόρο ζαχαρότευτλων ποσότητας
………………………….U (UNIT) και ποικιλίας………………………………………. με αριθμό
σπορομερίδας …………………………….. .
Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πιστοποιημένη και εγγεγραμμένη στον Εθνικό
κατάλογο ποικιλιών.
Η παρούσα βεβαίωση εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.

Για την επιχείρηση
(επωνυμία – σφραγίδα & υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-

Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

-

Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

-

Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων

-

Δ/νση Πληροφορικής

-

Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Αιγαίου

-

Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης

-

Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιουνίου

-

Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου

-

Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας

-

Περιφερειακή Μονάδα Δ. Μακεδονίας

-

Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης

-

Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

-

Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

-

Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας

