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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020
ΔΡΑΣΗ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»
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Έχοντας υπ’ όψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1.

Το Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «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», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

2.

Την αριθ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/04.05.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει.
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3.

Την αριθ. 587/03.03.2017 Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση
Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β’ 675), όπως ισχύει.

4.

Την αριθ. 281255/06.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ‘[Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)»
(ΦΕΚ Β΄ 794).

5.

Την αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) Υπουργική Απόφαση για τον
καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.1.01 «Προστασία της άγριας
ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.1.03 «Διατήρηση
αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης
νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2064/136790/19.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4507),
3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) και 1612/118289/24.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2047)
Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.

6.

Το αριθ. 3858/11.12.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 20142020 (Δράση 10.1.01 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας).

7.

Την αριθ. 2253/04.07.2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει

2.

Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

3.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ)
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αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο
πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

5.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ..

6.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) .

7.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

8.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ.
652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν,
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και,
αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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10. Την αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΑΛΕΙ
όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι
είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης στις περιοχές παρέμβασης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του μέτρου 10
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020.

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Προκηρυσσόμενη Δράση
Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

1.2 Στόχοι της δράσης
Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το
ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος
και αναπαραγωγής.
Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές
Εστίασης:
4α) «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των
περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών
τοπίων»

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής – Περιοχές παρέμβασης
Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special
Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/EC περί
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.
Στο Παράρτημα Α αποτυπώνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’
ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης. Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο
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αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) 2019 του ενδιαφερόμενου.
1.3.2 Πεδίο εφαρμογής
Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα οποία


είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2019



βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες
πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.550.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:


την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που
αναλήφθηκαν.

1.6 Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης
παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον παρακάτω πίνακα:
Ύψος ενίσχυσης €/εκτάριο/έτος
Ομάδα
καλλιέργειας

Μακεδονία
Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Νησιά Ιονίου

Αττική

Πελοπόννησος

Νησιά
Κρήτη

Δυτική Ελλάδα

Αιγαίου

Σιτηρά (χειμερινά)

42

34

35

35

Σανοδοτικά φυτά
και ψυχανθή

176

143

143

143

Το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο προς ενίσχυση περιγράφεται αναλυτικά σε excel αρχείο “Επιλέξιμο
Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.01”, το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
ΥΠΑΑΤ «www.minagric.gr» και του ΠΑΑ «www.agrotikianaptixi.gr»
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1.7 Δείκτες
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρμόζονται οι παρακάτω δείκτες:
Πίνακας 1.1: Δείκτες εκροών
Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

O1

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

Ευρώ

Συμπληρώνεται αυτόματα

O5

Συνολική έκταση

Εκτάρια

Συμπληρώνεται αυτόματα

Παρατηρήσεις

Φυσική περιοχή στην οποία
Εκτάρια
Δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο*
παρέχεται στήριξη
Αριθμός συμβάσεων στις
O7
Αριθμός
Συμπληρώνεται αυτόματα
οποίες παρέχεται στήριξη
*Αφορά περιπτώσεις που στην ίδια έκταση, και για την ίδια περιοχή εστίασης π.χ. 4Α, εφαρμόζονται
περισσότερα του ενός εκτατικά μέτρα (εκτός εξισωτικής) π.χ. Μ10 και Μ11 ή περισσότερες της μίας
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκταση μετράται μόνο μία φορά.
O6

Πίνακας 1.2: Οι Δείκτες εκροών Ο1 και Ο5, αναλύονται σε Διαστάσεις Δεικτών σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Κωδικός
Διάστασης
Δείκτη

O1,Ο5

Περιγραφή διάστασης
δείκτη

AEMT=Είδος
διαχείρισης στις
γεωργοπεριβαλλοντικές
δράσεις

Δεδομένα
Διάστασης

Περιγραφή δεδομένων διάστασης

AEMT1

Διαχείριση των εισροών
συμπεριλαμβανομένης της
ολοκληρωμένης παραγωγής (μείωση
χημικών λιπασμάτων, μείωση
φυτοφαρμάκων)

ΑΕΜT2

Καλλιεργητικές πρακτικές: Κάλυψη
εδάφους, τεχνικές άροσης, ελαφρύ
όργωμα, διατήρηση γεωργίας

ΑΕΜT3

Άρδευση/Αποστράγγιση: Μείωση των
αρδευόμενων περιοχών και/ή του ρυθμού
άρδευσης, τεχνικές άρδευσης

ΑΕΜT4

Άρδευση/Αποστράγγιση: Μείωση της
αποστράγγισης, διαχείριση των
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Απάντηση
(Προς
Συμπλήρωση)

(Χ)
Στη Δράση
10.1.1
επιλέγεται
αυτό το
δεδομένο
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υγροτόπων

AEMT5

AEMT6

AEMT7

AEMT8

Διαχείριση του τοπίου, των οικοτόπων,
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, της
γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας:
Δημιουργία και συντήρηση των
οικολογικών χαρακτηριστικών (π.χ.
ακαλλιέργητο περιθώριο, ουδέτερες
περιοχές, ζώνες λουλουδιών,
δενδροστοιχιών, δέντρα)
Διαχείριση του τοπίου, των οικοτόπων,
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, της
γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας :
Συντήρηση των εκτάσεων Υψηλής
Φυσικής Αξίας που αφορούν αροτραίες
καλλιέργειες, χορτολιβαδικές εκτάσεις
(π.χ. μέσω τεχνικών κλαδέματος,
χειρωνακτικής εργασίας, αφήνοντας τις
χειμωνιάτικες καλαμιές σε καλλιεργήσιμες
εκτάσεις), εισαγωγή εκτατικών πρακτικών
βόσκησης, μετατροπή της καλλιεργήσιμης
γης σε λιβάδι.
Διαχείριση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις: διαφοροποίηση
καλλιεργειών, αμειψισπορά
Διαχείριση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις: ζωοτροφές, διαχείριση
κοπριάς

AEMT9

Άλλο
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NATURA=Αφορά
Περιοχή Natura 2000;

NATURA1

Ναι

*

Ο1

NATURA2

Όχι

*

ORGF Είναι βιολογική
εκμετάλλευση;

ORGF1

Ναι

**

Ο1

ORGF2

Όχι

**

* & **O υποψήφιος δικαιούχος απαντά στα ανωτέρω, κατά την καταχώρηση της αίτησης στήριξης
στο πληροφοριακό σύστημα, επιλέγοντας ένα από τα δεδομένα Διάστασης Δείκτη.
**Όταν η εκμετάλλευση έχει λάβει στήριξη από το Μέτρο 214 (Δράσεις 1.1 & 1.2) του ΠΑΑ 20072013 ή/και το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020, τότε θεωρείται βιολογική εκμετάλλευση και επιλέγεται

ΑΔΑ: ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5
ΑΔΑ:
το δεδομένο ORGF1, διαφορετικά δεν θεωρείται βιολογική εκμετάλλευση και επιλέγεται το
δεδομένο ORGF2.
Πίνακας 2: Αποτελεσμάτων/Στόχων
Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή
Δείκτη

R7/Τ9

Ποσοστό γεωργικής γης που
υπάγεται σε συμβάσεις
διαχείρισης για της
βιοποικιλότητας και/ή των
τοπίων

Μονάδα
Μέτρησης

4Α

Παρατηρήσεις
Αυτόματα
(=O6/CI18 όπου
O6=η συνολική φυσική έκταση
όλων των παρεμβάσεων της 4Α (ha)
CI18=συνολική ΧΓΕ Ελλάδας
(=5.177.510 ha)

Πίνακας 3: Δείκτες Επιπτώσεων
Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Τρόπος Υπολογισμού

Δείκτης για τα πτηνά αγρών
Εξωτερικός Αξιολογητής*
(FBI)
I09/CCI47
Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας
Εξωτερικός Αξιολογητής*
*Υπολογίζεται, από εξωτερικό αξιολογητή, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων
Υλοποίησης του ΠΑΑ τα έτη 2019, 2024 κι αφορά όλο το πρόγραμμα
I08/CCI35
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ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή της δράσης 10.1.01
«Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» είναι οι ακόλουθοι:
1. Ως Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) της δράσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία είναι αρμόδια για τη συνολική
διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως
προβλέπεται στο Ν. 4314/2014.
2. Ως Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου,
η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ
ΠΑΑ).
3. Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) της δράσης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής (ΔΠΧ&ΚΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας

8

ΑΔΑ: ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5
ΑΔΑ:
(ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών ή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του
δικαιούχου.
4. Ως Οργανισμός Πληρωμής της δράσης, ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου
3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
Σύμφωνα με το σημείο α της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 «Γενικές κυρώσεις» της αριθ.
1013/95296/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256) ΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «σε περίπτωση μη τήρησης
των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος,
η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους».
Α. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες
αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
9
Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ακόμη κι αν
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσας, οι ακόλουθες κατηγορίες
υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και
δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της
παράβασης.
3. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από
τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3.2 Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης
3.2.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της
αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
Σύμφωνα με το σημείο α της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 «Γενικές κυρώσεις» της αριθ.
1013/95296/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256) ΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «σε περίπτωση μη τήρησης
των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος,
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η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους».
Α. Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 του ενδιαφερόμενου
2. να βρίσκονται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμα για ένταξη αγροτεμάχια που στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)
έτους 2019 είναι δηλωμένα ή με μόνιμες καλλιέργειες ή με την περιγραφή φυτικού «Αγωγός ΤΑΠ».
Επισημαίνεται όμως ότι για να είναι επιλέξιμα προς πληρωμή, τα εν λόγω αγροτεμάχια, θα πρέπει
στην αίτηση πληρωμής του πρώτου και κάθε επόμενου έτους εφαρμογής να είναι δηλωμένα με
επιλέξιμη ομάδα καλλιέργειας για τη Δράση.
Β. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:
1. είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
2. είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας
μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2019 του ενδιαφερόμενου,
3. είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
4. είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».
Γ. Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε περισσότερες
από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική
Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης αγροτεμάχια.

4 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Α. Γραμμή βάσης – Πολλαπλή συμμόρφωση
Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη
γραμμή βάσης της δέσμευσης της δράσης 10.1.01, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της υπ’ αριθ.
1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου
εφαρμογής της δράσης της παρούσας, όπως ισχύει.
Επιπλέον οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση
1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την εφαρμογή
του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της
Επιτροπής.
Στο πλαίσιο τήρησης της Γραμμής βάσης, περιλαμβάνεται και η τήρηση του προβλεπόμενου από
την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.)
Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το
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περιβάλλον και το κλίμα) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσαρμογή
τους σε περίπτωση τροποποιήσεων στα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (γραμμή βάσης), πέραν των οποίων
εκτείνονται οι δεσμεύσεις. Αυτή η ρήτρα καλύπτει επίσης τις απαιτούμενες προσαρμογές για να
αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που προβλέπονται στο άρθρο 43 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον),
σε περίπτωση τροποποίησης των πρακτικών αυτών.
Β. Γενικές Δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από 01/10/2019, με
πρώτη αίτηση πληρωμής την ΕΑΕ 2020.
1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
α. να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως
αυτές αναλύονται στο σημείο Γ «Ειδικές Δεσμεύσεις» της παρούσας.
β. να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης τα ενταγμένα στο πλαίσιο της
δράσης αγροτεμάχια. Ο έλεγχος της νόμιμης κατοχής των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων
γίνεται στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε
έτος εφαρμογής.
γ. να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν
επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της
παρούσας.
γ. να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη
δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
δ. να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η
αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της
παρούσας, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση
αγροτεμάχιο.
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη αίτηση πληρωμής μετά την ένταξη θα πρέπει να δηλωθεί/δηλωθούν
το/τα αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της ενταγμένης έκτασης στα οποία θα εφαρμοσθεί η δέσμευση
της μη συγκομιδής της παραγωγής.
ε. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά
όργανα.
στ. Να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο
δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων
και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.
2. Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν
της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) περιλαμβάνουν ρήτρα αναθεώρησης,
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προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση
παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε
ισχύ.
Γ. Ειδικές δεσμεύσεις
Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:
(α) την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη/επιλέξιμες ομάδες
καλλιεργειών.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά
φυτά και ψυχανθή, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα της παραγράφου 1.6.
Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες που
ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη
επιλέξιμες καλλιέργειες.
(β) τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση,
ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και
Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα
καλλιέργειας σε ενιαίο/ενιαία αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. H εν λόγω δέσμευση
είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο ίδιο/ίδια αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της
εκμετάλλευσης.
(γ) τη μη χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας το αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια για το/τα οποία έχουν
αναληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις του παρόντος άρθρου παραμένει/-νουν σταθερό/-ά και δεν
επιτρέπεται η αντικατάστασή του/τους πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών
περιστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα
αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια με την ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και
εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της
άγριας ορνιθοπανίδας στο/στα αγροτεμάχιο/α με την ασυγκόμιστη παραγωγή.

5

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26 Αυγούστου 2019 έως
και 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς
τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος (ΠΣ).
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Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο:
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
«Έγγραφή και πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ- Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών»
και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο:
https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/
Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα
υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους αντίστοιχα.
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και
ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής της.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή
της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από
τους ενδιαφερόμενους στην οριστικοποίηση των υποβληθέντων κάθε φορά στο ΠΣ αιτήσεων
στήριξης δεδομένου ότι οι πρόχειρες αιτήσεις στήριξης δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση
στήριξης μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, όπως προβλέπεται στην παρούσα
Πρόσκληση. Στην περίπτωση αιτήματος ανάκλησης της αίτησης στήριξης, αυτό επαναφέρει τον
αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω
εγγράφων τα οποία ανακαλεί. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με
την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης.
Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ υπογεγραμμένων αντίγραφων ή
αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Κάθε υποψήφιος εκτυπώνει το αποδεικτικό
κατάθεσης και το τηρεί στον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο.
Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους
δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας
περί προστασίας δεδομένων.

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1 Πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων
Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης με ευθύνη του ΕΦΔ και με τη διοικητική υποστήριξη των
ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, εκτελείται διοικητικός έλεγχος επί του συνόλου των αιτήσεων στήριξης. Ο διοικητικός
έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης και
περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. Ολοκληρωμένο Σύστημα
(ΟΣ) κλπ).
Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
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Το εμπρόθεσμο της υποβολής



Την πληρότητα της αίτησης στήριξης



Την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας υποψηφίων και εκμετάλλευσης



Τον προσδιορισμό του μέγιστου ποσού ενίσχυσης (με βάση την καλλιέργεια με την
υψηλότερη ενίσχυση ανά περιοχή παρέμβασης) για όλη την περίοδο της πενταετούς
δέσμευσης.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη, και εφόσον δεν αφορά σε δεδομένα του ΟΣ, για
την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αποστέλλονται στον ΕΦΔ, ο οποίος τα αξιολογεί και τα καταχωρεί στο ΠΣ.
Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, η ΔΑΟ/ΔΑΟΚ δύναται να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία υποβάλλονται εκ μέρους του
υποψηφίου μέσω του ΠΣ.
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δημιουργείται, μέσω του ΠΣ, προσωρινός
πίνακας που περιλαμβάνει τις παραδεκτές και μη παραδεκτές οριστικοποιημένες αιτήσεις στήριξης.
Στον προσωρινό πίνακα επισημαίνονται:
i.

οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, των οποίων ο προϋπολογισμός Δημόσιας
Δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της Πρόσκλησης.

ii. οι αιτήσεις στήριξης που δεν επιλέγονται προς στήριξη καθώς και οι λόγοι απόρριψής τους
ή οι λόγοι διαφοροποίησης των στοιχείων της αίτησης κατά το διοικητικό έλεγχο.
iii. τα στοιχεία των αιτήσεων στήριξης, παραδεκτών και μη παραδεκτών, έτσι όπως
διαμορφώθηκαν από το διοικητικό έλεγχο.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο ΠΣ και η ανάρτησή του ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.
Παράλληλα, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση του διοικητικού
ελέγχου και τους τρόπους πρόσβασής τους στον πίνακα.
Ο κάθε υποψήφιος μέσω της πρόσβασης που έχει στο ΠΣ, δύναται να λάβει αναλυτική
πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου επί της αίτησης στήριξης που
υπέβαλε.
Σε ανακοίνωση του ΕΦΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2, αναφέρεται η δυνατότητα υποβολής
από τον υποψήφιο ενδικοφανούς προσφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,
καθώς και η σχετική προθεσμία υποβολής αυτής, και επισημαίνεται ότι η οριστική αξιολόγηση των
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αιτήσεων στήριξης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που
ενδεχομένως θα υποβληθούν.

6.2 Ενδικοφανείς προσφυγές
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ, κατά
των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης,
εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε ανακοίνωση η οποία
εκδίδεται από τον ΕΦΔ και αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr,
του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. Στην προσφυγή του, ο
υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής καθώς και να
επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣ οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό προκειμένου να αποδείξει
το αληθές των λόγων του επί των λόγων απόρριψης της αίτησης στήριξής του ή των λόγων
διαφοροποίησης της αίτησης στήριξής του κατόπιν διενέργειας του διοικητικού ελέγχου και να
κινήσει τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις
μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι
προενταξιακοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Στο στάδιο των ενδικοφανών προσφυγών δεν δύναται να
τροποποιηθεί η αίτηση στήριξης.
Οι ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες δεν αφορούν σε μηχανογραφική επαναξιολόγηση
εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του
Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός.
Η προθεσμία αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών ορίζεται σε σχετική εγκύκλιο/οδηγίες που
εκδίδει ο ΕΦΔ. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα που έχουν λειτουργήσει ως
αξιολογητές μιας αίτησης στήριξης, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που
αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση στήριξης. Οι τριμελείς επιτροπές δύνανται να αξιολογούν και
δεδομένα άλλων βάσεων δεδομένων που ενδεχομένως χρησιμοποιεί το ΠΣ. Οι αποφάσεις επί των
προσφυγών λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών. Επιπλέον,
εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα που μετέχουν στη διαδικασία της εξέτασης και αξιολόγησης των
ενδικοφανών προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης
δήλωσης.
Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω των
αποτελεσμάτων του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της
παραγράφου 6.3 της παρούσας.

6.3 Αποτελέσματα οριστικού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών
Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και
καταχωρούνται στο ΠΣ από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, οι οποίες ενημερώνουν τον ΕΦΔ, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης ώστε:
 να περιλαμβάνονται στις παραδεκτές αιτήσεις στήριξης εκείνες των οποίων οι ενδικοφανείς
προσφυγές κρίθηκαν βάσιμες
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να προσαρμοστούν τα στοιχεία των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά
την εξέταση των προσφυγών

Για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τη δημοσιοποίηση του οριστικού πίνακα
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
για τον προσωρινό πίνακα.

6.4 Ένταξη Πράξεων
Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης), εκδίδεται από τον
ΕΦΔ Απόφαση Ένταξης Πράξεων, σχέδιο της οποίας παράγεται από το ΟΠΣΑΑ, με τελικό διατάκτη
τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, η οποία
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους κωδικούς ΟΠΣΑΑ και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων
πράξεων τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαιούχων, την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων,
τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ελέγχους και τις μειώσεις – κυρώσεις σε περίπτωση
μη τήρησης των υποχρεώσεων/δεσμεύσεων.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη του ΕΦΔ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στις
ιστοσελίδες του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων μέσω
εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.
Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση, εκ μέρους του ΕΦΔ, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία
δημοσιοποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων μεταφέρεται στο ΠΣ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας και
σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης παράγεται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ.

6.5 Τροποποίηση πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης)
Οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της
πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης από το δικαιούχο. Στο αίτημα πρέπει να
αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης
στοιχείων της πράξης. Μπορεί να υποβληθεί το πολύ ένα εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά
έτος εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. Αντίστοιχο
αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα
με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014, χωρίς περιορισμό, τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων
όσο και ως προς το χρόνο υποβολής.
β) Κατά τη διαδικασία ελέγχου της πράξης από τις αρμόδιες αρχές, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση
Ένταξης, μετά από σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου.
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Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:


τροποποίηση των στοιχείων της πράξης



αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης,
επώνυμο, ΑΦΜ, IBAN, κ.ά.)



μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων. Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων για την εν λόγω δράση
επιτρέπεται μόνο η ολική μεταβίβαση και μόνο μία ανά δικαιούχο για όλη την πενταετή
δέσμευση εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Στις περιπτώσεις που η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης προκύψει κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος από τον δικαιούχο, τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται
ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο αποκλειστικά μέσω του ΠΣ της δράσης και λαμβάνουν μοναδικό
αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης. Τα παραστατικά που κατά περίπτωση τεκμηριώνουν το
αίτημα τροποποίησης, αναρτώνται από τον δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣ, κατά την
υποβολή του αιτήματος τροποποίησης. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής αιτήματος
τροποποίησης, πραγματοποιούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μέσω του ΠΣ.
Σε κάθε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις
ένταξης της πράξης και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα του διοικητικού της ελέγχου σε βαθμό
που να καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη.
Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε προσθήκη νέων
αιτήσεων στήριξης καθώς και σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων
αγροτεμαχίων.
Ειδικότερα για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής:
α) Σε περίπτωση μεταβίβασης ο διάδοχος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της
αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η απόφαση ένταξης. Μεταβιβάσεις επιτρέπονται μία φορά
κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών
περιστάσεων. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης επιτρέπεται μόνο η ολική μεταβίβαση (δεν
επιτρέπεται δηλαδή η μερική μεταβίβαση τμήματος της ενταγμένης εκμετάλλευσης).
β) Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο
αποδέκτης της μεταβίβασης δεν είναι δικαιούχος της εν λόγω δράσης, τότε ελέγχεται εάν στο
πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί δικαιούχων σύμφωνα με την παράγραφο 3 της
παρούσας. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαιούχος της δράσης
σύμφωνα με άλλη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύσεις για κάθε τμήμα της
ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.
γ) Σε κάθε περίπτωση η εκμετάλλευση πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης.
Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του αιτήματος τροποποίησης, ο ΕΦΔ προβαίνει σε
τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης στο ΟΠΣΑΑ, μέσω του ΠΣ. Εφόσον στα Τεχνικά Δελτία
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έχουν τροποποιηθεί βασικά στοιχεία της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, ο ΕΦΔ προβαίνει σε
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, τουλάχιστον μια φορά κατ΄ έτος. Λεπτομέρειες για
την τροποποίηση πράξεων είναι δυνατό να καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ.

6.6 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων
Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται εφαρμόζονται τα άρθρα 111-113 του Καν.
(ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε
περίπτωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των δικαιούχων,
τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016.

7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Αίτηση πληρωμής
Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε
έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον
κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.
Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σύμφωνα
με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7.2 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής
Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν προφανή σφάλματα που περιέχονται στις
αιτήσεις πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Καν.(ΕΕ) 809/2014.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν τροποποιημένη αίτηση πληρωμής, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του
Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), κατά περίπτωση, περιγράφοντας το προφανές σφάλμα και
ζητώντας τη διόρθωση ή προσαρμογή της αίτησης πληρωμής.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του δικαιούχου, ή εάν διαπιστώσει προφανή
σφάλματα κατά την εξέταση της αίτησης πληρωμής, αξιολογεί συνολικά τη συγκεκριμένη
περίπτωση με σκοπό την αναγνώριση των προφανών σφαλμάτων και με την προϋπόθεση ότι ο
αιτών ενήργησε «καλή τη πίστει».
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον αναγνωρίσει προφανή σφάλματα, ενεργεί ως ακολούθως:
α) Εφόσον ο διοικητικός έλεγχος πληρωμής έχει ολοκληρωθεί, αλλά η αίτηση που περιέχει
προφανή σφάλματα δεν έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, τότε τροποποιείται η εν λόγω
αίτηση πληρωμής.
β) Αν ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση πληρωμής που περιέχει τα προφανή
σφάλματα, έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής αλλά δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα
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ενίσχυση, τότε τροποποιείται η εν λόγω αίτηση πληρωμής, αφού αυτή εξαιρεθεί από την παρτίδα
με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και με την εν λόγω διόρθωση
προκαλείται καταβολή επιπλέον ενίσχυσης, τότε αυτή καταβάλλεται.
δ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση
επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης, ο δικαιούχος ενημερώνεται και ακολουθείται η
διαδικασία ανάκτησης. Εφόσον προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της
ενίσχυσης από το δικαιούχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.

7.3 Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν εγγράφως ή μέσω του ΠΣ, κατά περίπτωση, την
αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει ή μέρος αυτής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του
Καν.(ΕΕ) 809/2014.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει το αίτημα και ενεργεί με την ακόλουθη σειρά:
α) Εφόσον έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση, ενημερώνεται ο δικαιούχος ότι θα
ακολουθηθεί η διαδικασία ανάκτησης, καταχωρίζει στο ΠΣ το παραδεκτό της ανάκλησης και
ενημερώνει το δικαιούχο.
β) Εφόσον δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο, καταχωρίζει στο ΠΣ το
παραδεκτό της ανάκλησης και ενημερώνει το δικαιούχο.
Αίτηση ανάκλησης της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στις
περιπτώσεις που έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια ελέγχου ή εφόσον υπάρχουν ευρήματα
ελέγχου. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει το εν λόγω
αίτημα.

7.4 Διοικητικοί έλεγχοι πληρωμής
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμής, είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων πληρωμής.
Μέσω του Συμφώνου Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών που συνυπογράφεται μεταξύ του
ΟΠΕΚΕΠΕ και των Περιφερειών, ο πρώτος αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων στις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.
Για τη διενέργεια των ελέγχων του παρόντος άρθρου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να εκδώσει
διευκρινιστική εγκύκλιο.
Μετά την παραλαβή κάθε αιτήματος πληρωμής, πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος για την
τήρηση των δεσμεύσεων και τυχόν άλλων υποχρεώσεων, αλλά και για το εμπρόθεσμο της
υποβολής του.
Ο διοικητικός έλεγχος διακρίνεται σε:
α) διοικητικό οπτικό και
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β) σε διοικητικό μηχανογραφικό – διασταυρωτικό με άλλες βάσεις δεδομένων, εφόσον απαιτείται.
Στις ενδείξεις μη συμμόρφωσης που προκύπτουν από ελέγχους διασταύρωσης δίνεται συνέχεια με
οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εφόσον απαιτείται, με επιτόπιο έλεγχο.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής και περιλαμβάνει,
διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ κ.ά.) με στόχο να διαπιστωθεί ότι:
α) πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τηρείται η γραμμή βάσης, τηρούνται οι δεσμεύσεις
και άλλες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της δράσης,
β) δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ένωσης,
γ) η αίτηση πληρωμής είναι πλήρης και υποβάλλεται εντός της σχετικής καθορισμένης
προθεσμίας
δ) υπάρχει συμμόρφωση με τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, κατά περίπτωση.

7.5 Επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής
Αρμόδιος για την οργάνωση και τον καθορισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με τους
επιτόπιους ελέγχους είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διενέργεια των ελέγχων υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σκοπός των ελέγχων είναι η επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και
άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την έκταση που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στο
πλαίσιο της δράσης της παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών – διασταυρωτικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής
ακολουθεί η διενέργεια δειγματοληπτικού επιτόπιου ελέγχου. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε
ετήσια βάση και καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 5% του συνόλου των δικαιούχων του Μέτρου.
Δικαιούχοι που έχουν κριθεί μη επιλέξιμοι από τον διοικητικό έλεγχο δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό του δείγματος. Εφόσον από τους ελέγχους αποκαλύπτονται σημαντικές
παρατυπίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης το δείγμα ελέγχου αυξάνεται κατάλληλα.
Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να γνωστοποιηθεί στους υπό έλεγχο δικαιούχους με
την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός ή η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Κάθε
προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει
τις 14 ημέρες.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται ταυτόχρονα με τους ελέγχους της πολλαπλής
συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση που ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ορισμένες ειδικές δεσμεύσεις μπορούν να
ελεγχθούν μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για τους επιτόπιους
ελέγχους ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες επισκέψεις. Όμως ο αριθμός και η διάρκεια των
επισκέψεων αυτών σε ένα δικαιούχο περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο. Κατά περίπτωση, οι
έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεπισκόπησης εφόσον τα αποτελέσματα της
επιτρέπουν την ικανοποιητική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται συντάσσεται έκθεση ελέγχου.
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Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή ύπαρξη παρατυπιών, ο
δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου ή απόσπασμα του μέρους της έκθεσης
ελέγχου που τον αφορά, προκειμένου να υποβάλει προσφυγή εφόσον το επιθυμεί και επιπλέον ο
ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τον ΕΦΔ, μέσω του ΠΣ.
Εάν ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται με τηλεπισκόπηση και αποκαλυφθεί περίπτωση μη
συμμόρφωσης, τότε ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά και έχει τη δυνατότητα υποβολής
προσφυγής εφόσον το επιθυμεί.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί φυσικούς ελέγχους των αγροτεμαχίων στην περίπτωση που τα αποτελέσματα
της φωτοερμηνείας ορθοφωτογραφιών δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή ικανοποιητικών για την
αρμόδια αρχή οριστικών συμπερασμάτων ως προς την επιλεξιμότητα ή το ορθό μέγεθος της
έκτασης, που αποτελεί αντικείμενο διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων.
Λεπτομέρειες σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7.6 Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
7.6.1 Διενέργεια ελέγχων
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμής, είναι αρμόδιος για την καταβολή της ενίσχυσης στους
δικαιούχους.
Μέσω του Συμφώνου Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που συνυπογράφεται μεταξύ του
ΟΠΕΚΕΠΕ και των Περιφερειών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους αναθέτει την έγκριση (αναγνώριση και
εκκαθάριση) της δαπάνης.
Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στις
παραγράφους 7.4 και 7.5 της παρούσας, διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων
πληρωμής που οδηγεί στον προσδιορισμό του τελικού ποσού πληρωμής. Οι πληρωμές
καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις. Οι πληρωμές διενεργούνται, ανά Περιφέρεια Στήριξης,
Προτεραιότητα και Περιοχή Εστίασης μετά τη δημιουργία φακέλου μέσω του ΟΠΣΑΑ, όπως
περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή της ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Καν. (ΕΕ)
1306/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 7.4 της παρούσας, πριν την 1η Δεκεμβρίου.
Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνεται το ΟΠΣΑΑ από το ΠΣ, μέσω κατάλληλης διεπαφής, για τις
αιτήσεις πληρωμής, τους διοικητικούς ελέγχους, τους επιτόπιους ελέγχους και τα στοιχεία
πληρωμών και συντάσσονται πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στους
οποίους:
α. Για τις πράξεις των οποίων ανακαλείται η ένταξη αποτυπώνονται η αιτούμενη έκταση, το
ποσό ένταξης και οι λόγοι ανάκλησης.
β. Για τις πράξεις που καταβλήθηκε η ενίσχυση αποτυπώνονται:


η αιτούμενη έκταση
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η προσδιορισθείσα και η πληρωτέα έκταση (ανά καλλιεργητική ομάδα)
το ποσό ένταξης - πληρωμής προ κυρώσεων
το ποσό κυρώσεων
το τελικό ποσό πληρωμής μετά κυρώσεων
τυχόν συμψηφισμοί από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
ποινές πολλαπλής συμμόρφωσης και πολυετείς κυρώσεις.

7.6.2 Ενδικοφανείς προσφυγές
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης, οι πίνακες αναρτώνται στο ΠΣ και η
ανάρτησή τους ανακοινώνεται στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη
δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του
Ν. 2690/1999.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία που ορίζεται σε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει
να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
Οι προσφυγές των δικαιούχων, επί των ευρημάτων που δε χρήζουν μηχανογραφικής
επαναξιολόγησης, εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με
απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ή/και
της Περιφέρειας, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης της επιτροπής με υπαλλήλους της
Περιφερειακής Ενότητας. Στις εν λόγω επιτροπές συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Για
δεδομένα που αφορούν το ΟΣ ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων του στο ΟΣ.
Οδηγίες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών είναι δυνατόν να εκδοθούν με εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο,
οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής του προσφεύγοντα, δεν συμμετέχουν
στη διαδικασία εξέτασης της συγκεκριμένης προσφυγής. Εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα που
μετέχουν στη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω
υποβολής κατάλληλης δήλωσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη για την αξιολόγηση της αίτησης,
πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.
Η εξέταση των προσφυγών από τις τριμελείς επιτροπές πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους.
Η διαδικασία καταβολής ενίσχυσης δύναται να πραγματοποιηθεί πριν την εξέταση των
προσφυγών.
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών από τις τριμελείς επιτροπές καθώς και την
εξέταση τυχόν διοικητικών πράξεων για δεδομένα του ΟΣ από την αρμόδια αρχή, το σύνολο των
στοιχείων καταχωρίζονται στο ΠΣ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία
διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο και πραγματοποιείται εκ νέου καταβολή ενίσχυσης.

8

ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καν. (ΕΕ)
640/2014, διενεργούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, με
σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της γραμμής βάσης, των όρων επιλεξιμότητας, των
δεσμεύσεων, και άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων.

8.1 Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις
1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις, όπως
περιγράφεται στη παράγραφο 9 της παρούσας,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε 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,
2. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως προς
τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση πληρωμής είναι
ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει
γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει
ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής.
3. Η ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση από τον δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της
αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

8.2 Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων της εκμετάλλευσης πέραν
της δράσης
Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχια του στην αίτηση
πληρωμής και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής
αφενός, και αφετέρου της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική
έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό της πληρωμής των
μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο
έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής :


1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,



2% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,

23

ΑΔΑ: ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5
ΑΔΑ:


3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.

8.3 Εκπρόθεσμη υποβολή/ μη υποβολή αίτησης πληρωμής – Μη συνεργασία
κατά τη διάρκεια των ελέγχων
1. Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 9 της παρούσας, ισχύουν τα εξής:
α) υποβολή της αίτησης πληρωμής, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε
μείωση του ποσού, που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, εάν
η αίτηση πληρωμής είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25)
ημερολογιακών ημερών, αυτή θεωρείται μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται στον δικαιούχο καμία
ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη, συνεπάγεται μονομερή
διακοπή, εκ μέρους του δικαιούχου, των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης
Πράξεων και επιβολή των σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 8.6.ζ
2. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου,
απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή
εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης
στο σύνολο των αγροτεμαχίων και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο παραγωγός
αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται
ο έλεγχος. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, η ένταξη της σχετικής
πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν
καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους, όπως περιγράφεται στο άρθρο
18 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

8.4 Μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης οι μειώσεις και
κυρώσεις που ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)
1306/2013, 640/2014 και 809/2014 και της υπ’ αριθ. 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄
1468/14.07.2015), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιβάλλονται και στο πλαίσιο της δράσης της
παρούσας.

8.5 Μειώσεις - κυρώσεις της ενίσχυσης της δράσης βάσει της έκτασης
Οι μειώσεις και αποκλεισμοί της περίπτωσης αυτής, ορίζονται στο Τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου IV του
κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014. Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση
πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων
στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά για καθένα από τα εν
λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.
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8.5.1 Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις
1. Μία καλλιεργητική ομάδα αποτελούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο της δράσης, για
τις οποίες ισχύει το ίδιο ποσό ενίσχυσης.
2.

Εάν η έκταση που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της δράσης υπερβαίνει την έκταση
με την οποία έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η έκταση με την
οποία έχει ενταχθεί.

3.

Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη
δηλωθείσα με την αίτηση πληρωμής, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η
δηλωθείσα έκταση.

4.

Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
8.2, 8.3 και 8.4 ανωτέρω, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση
για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση
για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

5.

Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής
έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα
έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Το παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν η
διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

8.5.2 Μειώσεις - Κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική
1. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται ανά καλλιεργητική ομάδα.
2. Στην περίπτωση που η έκταση ανά καλλιεργητική ομάδα, την οποία ο δικαιούχος έχει αιτηθεί
για πληρωμή στο πλαίσιο της δράσης, υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, το ποσοστό της
απόκλισης μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο: 100 Χ
(δηλωθείσα- προσδιορισθείσα)/ προσδιορισθείσα και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α) Εάν το εν λόγω ποσοστό απόκλισης δεν υπερβαίνει το 3% και η διαφορά μεταξύ δηλωθείσας και
προσδιορισθείσας έκτασης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της
προσδιορισθείσας έκτασης.
β) Εάν η διαφορά μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια
ή το εν λόγω ποσοστό απόκλισης κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 20%, η ενίσχυση υπολογίζεται
με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς
μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.
γ) Εάν το εν λόγω ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 20%, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της
έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
δ) Εάν το εν λόγω ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 50%, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της
έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα και επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε
πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας
έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.
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ε) Το ποσό που προκύπτει από την κύρωση που αναφέρεται στο σημείο (δ) συμψηφίζεται με τις
πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη
διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης.
στ) Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο(δ) δεν μπορεί να
αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών
ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

8.6 Μειώσεις - Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις –
υποβολή ψευδούς δήλωσης ή δήλωσης από αμέλεια
α) Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται
ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας
ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης
προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.
β) Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, στο δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το
εξεταζόμενο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της
παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης
προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης διαφορετικής καλλιέργειας από την αιτηθείσα για τη δράση
σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, ισχύουν τα εξής για την καταβολή της ενίσχυσης για το
συγκεκριμένο έτος ελέγχου:
αα. αν η καλλιέργεια ανήκει στην ίδια καλλιεργητική ομάδα με την αιτηθείσα, τότε
καταβάλλεται κανονικά η ενίσχυση στο δικαιούχο,
ββ. αν η καλλιέργεια ανήκει σε καλλιεργητική ομάδα που, αν και επιλέξιμη για τη δράση, είναι
διαφορετική από την ομάδα της αιτηθείσας, τότε δεν καταβάλλεται ποσό ενίσχυσης στο
δικαιούχο για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης με την αιτηθείσα καλλιεργητική ομάδα στην
οποία ανήκουν τα αγροτεμάχια,
γγ. αν η διαπιστωθείσα καλλιέργεια ανήκει σε μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιεργητική ομάδα,
τότε δεν καταβάλλεται ενίσχυση στο δικαιούχο για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης με την
αιτηθείσα καλλιεργητική ομάδα στην οποία ανήκουν τα αγροτεμάχια.
δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη γεωργικής χρήσης του αγροτεμαχίου, τότε ισχύουν οι κυρώσεις
του σημείου (θ).
ε) Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης, επιβάλλονται οι ακόλουθες
κυρώσεις:
(α) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης ασυγκόμιστης επιφάνειας:
(αα) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει τουλάχιστον το 5% της ενταγμένης γεωργικής
έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας και λιγότερο από το 10% αυτής, η ενίσχυση μειώνεται
κατά 15% για το έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση.
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Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 30% για το έτος εφαρμογής
που διαπιστώθηκε η παράβαση.
Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με
τους νόμιμους τόκους.
(ββ) εάν η ασυγκόμιστη επιφάνεια καλύπτει λιγότερο από το 5% της ενταγμένης γεωργικής
έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας, η ενίσχυση μειώνεται κατά 25% για το έτος εφαρμογής
που διαπιστώθηκε η παράβαση.
Σε περίπτωση πρώτης επανάληψης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 50% για το έτος εφαρμογής
που διαπιστώθηκε η παράβαση.
Σε επόμενη επανάληψη, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με
τους νόμιμους τόκους.
(β) Σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης περί διατήρησης σταθερής της ασυγκόμιστης
επιφάνειας των αγροτεμαχίων η ενίσχυση μειώνεται κατά 15% για το έτος εφαρμογής που
διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε κάθε επόμενη επανάληψη η ενίσχυση μειώνεται κατά 30% για το
έτος εφαρμογής που διαπιστώθηκε η παράβαση.
(γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης λιπασμάτων, κοπριάς ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή δεν χορηγείται
καμία ενίσχυση για το έτος που διαπιστώθηκε η χρήση των ανωτέρω. Σε περίπτωση
επανάληψης η ένταξη της σχετικής πράξης ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία
ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.
(δ) Σε περίπτωση λήψης αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας ή χρήσης
μεθόδων παγίδευσης/εξολόθρευσης δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος που
διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ανωτέρω. Σε περίπτωση επανάληψης η ένταξη της σχετικής πράξης
ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης
προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους.
στ) Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος από τον δικαιούχο
γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος
για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος διαπίστωσης της παράβασης.
ζ) Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων - Ανάκληση
Ένταξης Πράξης
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την
ολοκλήρωση των δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές
περιστάσεις, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και επιβάλλονται κυρώσεις
ως ακολούθως:
αα. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει
χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
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ββ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον επιβάλλεται
χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα
προηγούμενα έτη.
γγ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιβάλλεται επιπλέον
χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα
προηγούμενα έτη.
η) Εάν για ένα δεδομένο έτος, ο δικαιούχος δεν αιτηθεί για πληρωμή το σύνολο της ενταγμένης στη
δράση έκτασης και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτως καλλιεργητικής ομάδας,
που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής αφενός, και αφετέρου της ενταγμένης έκτασης, υπερβαίνει
το 5%, το συνολικό ποσό της πληρωμής μειώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης και
την έκταση, ως εξής:
αα. 5%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20% λόγω μικρής σοβαρότητας και μικρής έκτασης
της μη συμμόρφωσης.
ββ. 10% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%, λόγω μεσαίας
σοβαρότητας και μεσαίας έκτασης της μη συμμόρφωσης.
γγ. 25%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, λόγω μεγάλης σοβαρότητας και μεγάλης έκτασης
της μη συμμόρφωσης.
θ) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να
λάβει ενίσχυση ή εφόσον δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, δεν του
καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, ή αν έχει καταβληθεί ανακτάται εξ ολοκλήρου.
Επιπλέον ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση όλων των δράσεων του ίδιου Μέτρου για το
ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 35 του Καν.(ΕΕ) 640/2014. Επιπρόσθετα, στο δικαιούχο επιβάλλεται αποκλεισμός από
τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε Προσκλήσεις του συνόλου των δράσεων του Μέτρου
10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, για το ημερολογιακό έτος
της διαπίστωσης της παράβασης καθώς και για το επόμενο.

8.7 Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων
που επιβάλλονται
Η σειρά επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων ορίζεται
ως ακολούθως:
1. οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8.5 της παρούσας (εκτός των
αναφερόμενων στο σημείο 8.5.2.δ) επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης,
2. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου 1 χρησιμεύει ως βάση για τον
υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.6 της παρούσας,
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3. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου 2, χρησιμεύει ως βάση για τον
υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 της παρούσας,
4. το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου 3, χρησιμεύει ως βάση για
τον υπολογισμό των μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 της παρούσας,
5. το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου 4, χρησιμεύει ως βάση για
τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 της παρούσας,
6. το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου 5, χρησιμεύει ως βάση για την
εφαρμογή των συμψηφισμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 8.5.2.δ της παρούσας.

9

ΑΝΩΤΕΡΑ - ΒΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο πλαίσιο της δράσης της παρούσας ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις»
δύνανται να αναγνωρισθούν ιδίως οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

θάνατος του δικαιούχου,

β)

μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία,

γ)

σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση,

δ)

απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν
προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης,

ε)

νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των καλλιεργειών του
δικαιούχου,

στ) οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ή του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας,
ζ) αναδασμός μέρους ή όλης της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, εφόσον
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της δέσμευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 47 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013.
2. Εάν ο δικαιούχος δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της δράσης ως αποτέλεσμα
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για τα έτη
κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις για το διαφυγόν
εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
3. Για τις περιπτώσεις όπου η ενταγμένη στη δράση έκταση μειώνεται κατά την περίοδο της
δέσμευσης λόγω αναδασμού, ο δικαιούχος προβαίνει σε τροποποίηση της Ένταξης Πράξης του για
το υπόλοιπο της πενταετίας, χωρίς κυρώσεις.
Σε περίπτωση μείωσης της ενταγμένης στη δράση έκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%,
ο δικαιούχος δύναται να αποχωρήσει από τη δράση, χωρίς να του ζητηθεί επιστροφή χρημάτων.
4. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στις
αρμόδιες ΔΑΟ/ΔΑΟΚ μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από
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τους ως άνω φορείς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο
έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.
5. Η αρμόδια ΔΑΟ/ΔΑΟΚ αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις διαβιβάζει σε τριμελή επιτροπή
η οποία συστήνεται από υπαλλήλους της. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και
υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας, εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
καταχωρούνται στο ΠΣ και γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΦΔ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης
της δράσης 10.1.01
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΟΛΙΚΩΣ, ΜΕΡΙΚΩΣ Η ΚΑΤ΄' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΖΕΠ)
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
ΩΡΩΠΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΧΑΙΑΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΑΤΡΕΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΦΥΛΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ,ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΣΟΥ, ΚΩ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ,
ΝΙΣΥΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ,

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΣΚΥΡΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΒΙΑΝΝΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ,
ΦΑΙΣΤΟΥ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΒΟΛΒΗΣ, ΔΕΛΤΑ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ,
ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ, ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ, ΣΟΦΑΔΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΘΑΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ, ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΟΙΟΥ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΝΑΦΗΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ,
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΠΑΡΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΙΚΙΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ,
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ΤΗΝΟΥ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ,
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΕΥΡΩΤΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΓΙΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΛΟΝΗΣΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ, ΜΥΚΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΖΗΡΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΜΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ,ΜΩΛΟΥ-ΑΓ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,ΠΡΕΣΠΩΝ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ, ΔΩΡΙΔΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ,ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΓΑΥΔΟΥ, ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΦΑΚΙΩΝ,
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
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