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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
Ρόδος 18 Νοεµβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 10180

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη πράξεων στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υποµέτρο 6.3»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 130/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/Α'/27-12-2010)
όπως κάθε φορά ισχύει µε την αριθ. 4994/22-07-2015 (ΦΕΚ 16665/2015) Απόφαση Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265).
4. To Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σηµείο
8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την αρ. 160/9-1-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός πλαισίου εφαρµογής του Υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –
2020» (ΦΕΚ 18/Β/2019) όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Πράξεων ΠΑΑ».
9. Την αρ. 592/23-1-2019 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων ««1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο
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Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως κάθε φορά ισχύει.
10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους
στο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύµφωνα µε το Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποµέτρο
6.3.·
11. Τα πορίσµατα των διοικητικών ελέγχων των αξιολογητών που ορίστηκαν µε την αρ. 6662/31-07-2019
Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους
πίνακες παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσµάτων διοικητικών ελέγχων) της αρ.
10179/18-11-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη.
12. Τη σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Άρθρο 1
1. Την ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 - 2020 των
παραδεκτών πράξεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Η δηµόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 700.000 € ( βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα χρηµατοδοτηθεί από
την ΣΑ 082/1 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
3. Έναρξη και διάρκεια δεσµεύσεων και υποχρεώσεων:
Οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο,
όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η µέγιστη τα τέσσερα (4)
έτη.
4. Σε περίπτωση τεκµηριωµένης αδυναµίας εκτέλεσης ή τήρησης των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, ο
δικαιούχος µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης πράξης στο σηµείο που τον αφορά, όπως αυτή
διαµορφώθηκε µετά το διοικητικό έλεγχο και συνεπεία της οποίας η αντίστοιχη πράξη περιλαµβάνεται στην
παρούσα απόφαση, οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, µέσω
υποβολής αιτήµατος στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναµίας εκτέλεσης της πράξης σύµφωνα µε τους όρους
ένταξής της, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1.1 του άρθρου 19 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης όπως κάθε
φορά ισχύει.
Άρθρο 2
∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις
Κάθε δικαιούχος µε την ένταξή του στο υποµέτρο 6.3, αναλαµβάνει τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αφορούν
στην υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων και την
επαγγελµατική εξέλιξη του/της σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο επιχειρηµατικό του/της
σχέδιο, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το/τη δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
Ειδικότερα κάθε δικαιούχος αναλαµβάνει να τηρεί τις παρακάτω δεσµεύσεις και υποχρεώσεις µέχρι την
ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και να τηρεί τις επί µέρους χρονικές
προθεσµίες επίτευξής τους:
1. Ο δικαιούχος να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη µέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή
υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
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2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να διατηρήσει αυτήν την ιδιότητά του έως την ολοκλήρωση και την
ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
3. Να διατηρήσει τα αγροτεµάχια της γεωργικής εκµετάλλευσής του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της
µόνιµης κατοικίας του/της δικαιούχου. Αγροτεµάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από
το µέτρο.
4. Ο δικαιούχος να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.3 έως
την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου
5. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου να µην εµπίπτει σε κάποιες από τις αποκλειόµενες
κατηγορίες του άρθρου 9 της Πρόσκλησης και να τηρεί τους όρους επιλεξιµότητας των άρθρων 7 και 8 της
Πρόσκλησης που έχουν εφαρµογή κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηµατικού σχεδίου
λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1.2 του άρθρου 21 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
6. Να υλοποιήσει επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της
συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό
έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και
διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειµένου να τηρεί τις παρακάτω δεσµεύσεις/υποχρεώσεις:
Κατ’ έτος (και ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως αυτό έχει υποβληθεί
από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο):
6.1. Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6.2. Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (σε όρους τυπικής
απόδοσης) µε την οποία εγκρίθηκε για το Υποµέτρο 6.3 Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του
επιχειρηµατικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους
αναφοράς της Πρόσκλησης.
6.3. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογική δήλωση.
6.4. Να διατηρήσει τη βαθµολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο
εκείνου του επιπέδου της βαθµολογίας της πρώτης σε κατάταξη επιλέξιµης αίτησης του
επικαιροποιηµένου πίνακα της παραγράφου 14.2 του άρθρου 16 της Πρόσκλησης. Στην περίπτωση που
δεν υπάρχουν επιλέξιµες αιτήσεις στον προαναφερόµενο πίνακα, να διατηρήσει την βαθµολογία που
επιτυγχάνει σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας, κατά την
υλοποίηση και ως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Εντός χρονικής περιόδου 18 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης
6.5. Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου
απαιτείται.
Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης
6.6. Ο δικαιούχος να αποκτήσει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.
Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία ένταξης (έως την
ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου)
6.7. Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκµετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τον προσανατολισµό
παραγωγής που αναφέρεται στο επιχειρηµατικό του/της σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το
δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
6.8. Να επιτύχει την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (σε
όρους τυπικής απόδοσης) τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο µε 15%, σε σχέση µε την αρχική κατάσταση
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αλλά και τα λοιπά µεγέθη που προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό του/της σχέδιο όπως αυτά έχουν
υποβληθεί από το/τη δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
6.9. Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, όπου απαιτείται, η οποία να
καλύπτει τη δυναµικότητα της εκµετάλλευσης.
6.10. Να υποβάλλει αίτηση καταβολής τελικής πληρωµής (δεύτερη πληρωµή) µετά τη συµπλήρωση του τρίτου
έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του/της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα
από τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξής του/της, συνοδευόµενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 22 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης, εντός
καταληκτικής προθεσµίας τεσσάρων (4) ετών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του/της.
7. Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής
υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων και την
τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους
ή επισκέψεις που πραγµατοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που
αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
8. Να ενηµερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της πράξης,
αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης όπως
και να λαµβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών.
9. Να αποδέχεται πρόσκληση συµµετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον
αφορά εισοδήµατα και οικονοµική λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδοµένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση
του ΠΑΑ 2014-2020.
10. Να αποδέχεται τη συµπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δηµοσιοποιεί η ΕΥ∆ ΠΑΑ ή η
Περιφέρεια µε στοιχεία όπως η ονοµασία του δικαιούχου, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη
και Περιφέρεια.
11. Να τηρεί τις ανωτέρω αναφερόµενες δεσµεύσεις από την επίτευξή τους και µέχρι την εξακρίβωση της
ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση µέχρι την
καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωµής καθώς και να τηρεί τις επί µέρους χρονικές προθεσµίες επίτευξής
τους.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση και υλοποίηση
1.

Η Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει την γενικότερη ευθύνη και
εποπτεία της οργάνωσης, εφαρµογής και παρακολούθησης του υποµέτρου 6.3
Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηµατικού σχεδίου κάθε
δικαιούχου γίνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας (∆ΑΟ) Ν. ∆ωδεκανήσου και Ν.
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 21, 22, 23 της αρ. 592/23-12019 Πρόσκλησης.
Άρθρο 4
∆ιαδικασία χορήγησης της στήριξης,

1. Αρµόδιος φορέας πληρωµών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει µε την ένταξή του/της στο υποµέτρο ανέρχεται σε 14.000 € και περιλαµβάνεται για κάθε
δικαιούχο στο Παράρτηµα της παρούσας.
3. Το Μέτρο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Η
χρηµατοδοτική συνδροµή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. χορηγείται σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του Υποµέτρου
6.3 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στον Καν (ΕΚ) 1305/2013
και στον Καν. (ΕΚ) 1303/2013.
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4. Η οικονοµική στήριξη καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις:
4.1. Η α’ δόση (70% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται στους δικαιούχους µετά την απόφαση
ένταξής τους.
4.2. Η β’ δόση (30% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο µετά την
ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού του/της σχεδίου και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο εντός πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον ο/η δικαιούχος
αποκτήσει τις προϋποθέσεις και εκπληρώσει τους δεσµευτικούς στόχους του επιχειρηµατικού του/της
σχεδίου που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην
παρούσα απόφαση ένταξης.
4.3. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωµής (δεύτερη πληρωµή) µπορεί να υποβληθεί µετά τη
συµπλήρωση του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε
περίπτωση όχι αργότερα από τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή
της δεύτερης αίτησης πληρωµής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρµογής του
επιχειρηµατικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.
4.4. Η υποβολή αιτήµατος πληρωµής δεύτερης δόσης µετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την έκδοση της
απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται αυτά που
προβλέπονται σχετικά µε την παρακολούθηση της εφαρµογής και την εφαρµογή κυρώσεων στα άρθρα 21
και 30 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις µη υποβολής για λόγους
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και µόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έγγραφη
ενηµέρωση της ∆ΑΟ εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που είναι σε θέση να πράξει
αναλόγως.
5. Η διαδικασία για την πληρωµή κάθε δικαιούχου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα οριζόµενα στα άρθρα 22, 23
και 24 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
Άρθρο 5
Τροποποίηση – µεταβολή πράξης
1. Το επιχειρηµατικό σχέδιο του/της δικαιούχου δύναται να τροποποιηθεί έως και δύο (φορές) ή να µεταβληθεί
κατά τη διάρκεια υλοποίησής του µε αίτηση του/της δικαιούχου ή από τη ∆ΑΟ µε σχετική ενηµέρωση του/της
δικαιούχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
2. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήµατος τροποποίησης / µεταβολής δεν επηρεάζονται βασικά
στοιχεία της παρούσας απόφασης ένταξης δεν χρειάζεται τροποποίηση αυτής.
3. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη των τροποποιήσεων προκύπτει ότι αλλάζουν βασικά στοιχεία της
παρούσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης, τότε αυτή πρέπει
να τροποποιείται.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτηµάτων πληρωµής διενεργείται από τις ∆ΑΟ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 23 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
2. Η ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον καθορισµό όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται µε τους επιτόπιους ελέγχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 27 και 28 της αρ. 592/23-12019 Πρόσκλησης.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
1.

Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των
πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες, ήτοι: α) αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων, β) µη
συµµόρφωση µε ενδεχόµενες συστάσεις, γ) αθέτηση των όρων επιλεξιµότητας και των δεσµεύσεων του
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θεσµικού πλαισίου, δ) µη ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, ε) δήλωση ψευδών ή ανακριβών
στοιχείων προκειµένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν στο υποµέτρο και να λάβουν τις ενισχύσεις του ή µη
δήλωση των απαραιτήτων στοιχείων λόγω αµέλειας ή τεχνητή δηµιουργία των προϋποθέσεων που
απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης µε στόχο να αποκοµίσουν οφέλη αντίθετα µε τους στόχους των
δράσεων, στ) µη υποβολή αίτησης πληρωµής β’ δόσης εντός των τιθέµενων προθεσµιών, χωρίς να συντρέχει
περίπτωση ανώτερης βίας ή εξαιρετικής περίστασης και ζ) επιθυµία οικειοθελούς αποδέσµευσης, επιβάλλονται
µε Απόφαση του Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, οι κατά περίπτωση
κυρώσεις των άρθρων 30 και 32 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
2.

∆εν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρετικές
περιστάσεις, προφανή σφάλµατα τα οποία αναγνωρίζει η αρµόδια αρχή, σφάλµα της αρµόδιας αρχής ή άλλης
αρχής και εφόσον το σφάλµα δεν µπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η
διοικητική κύρωση και όταν η αρµόδια αρχή πεισθεί ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δεν ευθύνεται για τη µη
συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις.

3.

Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των δηλούµενων στοιχείων µε τα επίσηµα στοιχεία του Κράτους και
λοιπών ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και των λοιπών µητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του TAXIS,
των ασφαλιστικών οργανισµών, του Εθνικού ∆ηµοτολογίου, του Εθνικού Κτηµατολογίου, των οργανισµών
κοινής ωφέλειας, προκύψει ότι δεν πληρούνται είτε τα κριτήρια επιλεξιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης
είτε τα κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχου εκδίδεται απόφαση απένταξης δικαιούχου από τον Περιφερειάρχη,
µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτήν την
περίπτωση τυχόν καταβληθέντα ποσά θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η παρούσα να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ,του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και
να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στις έδρες των ∆ΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων
∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
1. ∆ικαιούχοι (αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος)
2. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων
3. ΕΥΕ ΠΑΑ

ΑΔΑ: 6ΚΗΩ7ΛΞ-ΒΧΓ

Πίνακας αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη στα πλαίσια του Υποµέτρου 6.3
«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020
Συνολι
κή
Βαθµο
λογία

Ύψος
Στήριξ
ης

Συνολικός
προϋπολο
γισµός
πράξης
στο Π∆Ε

ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ

Κωδικός
Πρότασης

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα
Πατέρα

1

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-02153

ΑΝΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

63,18

14.000 €

14.000 €

2

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04678

ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

72,38

14.000 €

28.000 €

3

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04314

ΒΙΤΑΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

79,14

14.000 €

42.000 €

4

ΝΑΞΟΥ

Γ3ΜΓΕ-02900

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

63,53

14.000 €

56.000 €

5

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04078

ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

81,33

14.000 €

70.000 €

6

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04737

ΒΩΣΙΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

67,71

14.000 €

84.000 €

Α/Α

7

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04080

ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

75,04

14.000 €

98.000 €

8

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-02614

ΓΟΝΙ∆ΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

75,72

14.000 €

112.000 €

9

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04081

∆ΡΑΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

67,24

14.000 €

126.000 €

10 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04745

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50,74

14.000 €

140.000 €

11

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-00186

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΒΑΣΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

69,18

14.000 €

154.000 €

12

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04114

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

71,00

14.000 €

168.000 €

13

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04804

ΚΟΝΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

58,69

14.000 €

182.000 €

14

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-05258

ΚΟΡΑΣΙ∆Η

∆ΗΜΗΤΡΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

83,66

14.000 €

196.000 €

15

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04729

ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

71,76 14.000 €

210.000 €

16

ΝΑΞΟΥ

Γ3ΜΓΕ-03013

ΚΟΡΡΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

71,58 14.000 €

224.000 €

17

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-01487

ΚΟΤΤΟΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

75,33 14.000 €

238.000 €

18

ΜΗΛΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04631

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ

67,38 14.000 €

252.000 €

19

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04693

ΚΟΥΡΑΚΗ

ΣΜΑΡΑΓ∆Η

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

69,41 14.000 €

266.000 €

20

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-00286

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

52,18 14.000 €

280.000 €

21

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04083

ΛΑΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

76,45 14.000 €

294.000 €

22

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04101

ΛΙΑΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

52,86 14.000 €

308.000 €

23

ΝΑΞΟΥ

Γ3ΜΓΕ-01881

ΛΙΟΦΑΓΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

62,16 14.000 €

322.000 €

24

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04694

ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

73,61 14.000 €

336.000 €

25

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04691

ΜΑΡΚΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

58,50 14.000 €

350.000 €

26

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04113

ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

76,08 14.000 €

364.000 €

27

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04104

ΜΕΤΤΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

69,44 14.000 €

378.000 €

28

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04105

ΜΕΤΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

61,69 14.000 €

392.000 €

29

ΝΑΞΟΥ

Γ3ΜΓΕ-03014

ΜΙΚΕΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

65,86 14.000 €

406.000 €

30

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04085

ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

80,91 14.000 €

420.000 €

31

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04086

ΜΠΑΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

62,31 14.000 €

434.000 €

32

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04087

ΜΠΕΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

55,32 14.000 €

448.000 €

33

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04107

ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

70,90 14.000 €

462.000 €

34

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04088

ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑ

ΖΩΗ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

67,39 14.000 €

476.000 €

35

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04089

ΜΩΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

51,90 14.000 €

490.000 €

36

ΜΗΛΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04115

ΝΑΡΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

56,36 14.000 €

504.000 €

37

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-01250

ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

61,10 14.000 €

518.000 €

38

ΝΑΞΟΥ

Γ3ΜΓΕ-03020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

58,58 14.000 €

39

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04335

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

54,55 14.000 €

40

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-00185

ΠΑΣΠΑΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

64,95 14.000 €

560.000 €

41

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-00187

ΠΑΥΛΑΚΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΥΛΟΣ

77,72 14.000 €

574.000 €

532.000 €
546.000 €

ΑΔΑ: 6ΚΗΩ7ΛΞ-ΒΧΓ

42

ΡΟ∆ΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04790

43

ΑΝ∆ΡΟΥ

44

ΣΑΜ

ΠΑΥΛΟΣ

68,34 14.000 €

588.000 €

Γ3ΜΓΕ-04091

ΠΑΥΛΑΚΑΣ
ΠΕΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

54,49 14.000 €

602.000 €

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-05624

ΣΑΪΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ

77,10 14.000 €

616.000 €

45

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04092

ΣΚΟΡ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ

58,68 14.000 €

630.000 €

46

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04093

ΣΚΟΡ∆ΟΥ

ΦΛΩΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

57,74 14.000 €

644.000 €

47

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04094

ΤΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

71,80 14.000 €

658.000 €

48

ΑΝ∆ΡΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04095

Υ∆ΡΑΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

62,02 14.000 €

672.000 €

49

ΘΗΡΑΣ

Γ3ΜΓΕ-04110

ΦΥΤΡΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

58,85 14.000 €

686.000 €

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Γ3ΜΓΕ-04117

ΧΑΛΚΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

60,53 14.000 €

700.000 €

700.000 €

700.000 €

50

Συνολικός προϋπολογισµός πράξης στο Π∆Ε

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΚΗΩ7ΛΞ-ΒΧΓ

