
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα, 21/9/2018 

  

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων  

της Πρόσκλησης  

της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»  

του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε 

η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' 

αριθμ. 5217/20.6.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.07 

«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα 

παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ και 

οι υποψήφιοι της δράσης μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω 

της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.  

https://p2.dikaiomata.gr/M1018/


 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς 

και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.  

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, 

όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων 

στήριξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ της δράσης, ενδικοφανή προσφυγή, 

κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή από τη Δευτέρα 24/9/2018 μέχρι και την 

Παρασκευή 28/9/2018 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ κάνοντας χρήση των 

προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.  

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών 

προσφυγών, οι οποίες ενδεχομένως υποβληθούν από υποψηφίους ανά την επικράτεια. 

Επισημαίνεται ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποψήφιοι δικαιούχοι στους 

οποίους στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζεται ο ενημερωτικού χαρακτήρα κωδικός 

10003 «Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει την αίτηση στήριξης», συνιστάται να υποβάλουν άμεσα 

διοικητική  πράξη στην ΕΑΕ 2018,  μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, και πιο συγκεκριμένα: 

 Να προσκομίσουν τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων, 

εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί  

 Να ζητήσουν διόρθωση/τροποποίηση  των ημερομηνιών των ενοικιαστηρίων και 

συγκεκριμένα των πεδίων έναρξης και λήξης ενοικιαστηρίου, με βάση τα προσκομισθέντα 

αποδεικτικά νόμιμης κατοχής 

προκειμένου κατά την πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής (2018) να τηρείται η δέσμευση της 

νόμιμης κατοχής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής, 

δηλαδή από 1/4/2018 έως 31/3/2019 ώστε να αποφευχθεί η επιβολή των σχετικών κυρώσεων στο 

πλαίσιο της δράσης 10.1.07. 

https://p2.dikaiomata.gr/M1018/

