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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της δεύτερης (2ης) πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1
«Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε
προστατευόμενες περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» (ΦΕΚ 265/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Την με αρ. C(2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)
2014 - 2020.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. με αρ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
4. Την με αρ. 6353/210150/23-08-2019 (ΦΕΚ 644/Υ.Ο.Δ.Δ.) Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον διορισμό
του κ. Μπαγινέτα Κωνσταντίνου του Νικολάου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα στη
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την με αρ. πρωτ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για την αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει.
6. Την με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως
τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222/Β΄) Απόφαση
και ισχύει κάθε φορά.
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7. Τις από 04-04-2016 Αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
8. Την με αρ. πρωτ. 2727/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΝ84653ΠΓ- Ε0Μ) 2η πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 7.1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (κωδ. ΟΠΣΑΑ:
Π2.7.1) του ΠΑΑ 2014-2020.
9. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΕΥΕ ΠΑΑ στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου
7.1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», όπως υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ.
10. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ και
στον σχετικό πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 5659/03-112020.
11. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών στον πίνακα προσωρινών
αποτελεσμάτων παρήλθε άπρακτη.
12. Τον με αρ. πρωτ. 6119/03-12-2020 οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου,
ΑΔΑ: Ψ5ΘΛ4653ΠΓ-113.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την ένταξη των πράξεων, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
του μέτρου 7. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.
Εντούτοις, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο των εντασσόμενων πράξεων και να έχει υποβληθεί η τελική αίτηση πληρωμής
τους.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων, που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 119.588,33 ευρώ (€).
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Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να
υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών,
καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης,
ο ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ, επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της ένταξής
της, με σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης.
Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ
2014-2020 και την/τις εγκύκλιο/ους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά
και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και τις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Μπαγινέτας Κωνσταντίνος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (Αναπόσπαστα μέρη της Απόφασης Ένταξης) :
1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Πλ. Ελευθερίας 1, Ηράκλειο Τ.Κ. 712 01
- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 712 01
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Πάτρα Τ.Κ. 264 43

2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ηλεκτρονική αποστολή)
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ηλεκτρονική αποστολή):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. ΟΠΕΚΕΠΕ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΥΕ ΠΑΑ
Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ6

~4~

ΑΔΑ: 6ΕΕΡ4653ΠΓ-3ΗΧ
Κωδ. «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 7.1 του ΠΑΑ 2014-2020 αναλαμβάνουν την
τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

(ii)

Να τηρούν τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται, από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά ή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
ΠΑΑ, ή/και από τον ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επιμέρους υποέργων, όπως
αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι
(6) μήνες από την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η
Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή του ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ, και την
άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή
διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των πράξεων δύνανται να επιφέρουν την
επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και
την ανάκληση της ένταξης της εν λόγω πράξης με σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης
πράξεων.

(ii)

Να λαμβάνουν έγκριση από την ΕΥΕ ΠΑΑ για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα
πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.

(iii) Να ενημερώνουν έγκαιρα την ΕΥΕ ΠΑΑ σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή
της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική
υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου/Υπομέτρου ή/και τις απαιτήσεις της
ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ.
(iv) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ με τα
δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα
προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την
παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών.
(v)

Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν
στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

(vi) Να παράσχουν στην ΕΥΔ ΠΑΑ και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΠΑΑ ή άλλους φορείς
που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες
που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση
με την επίτευξη καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του
τελικού παραδοτέου αποτελέσματος.

(ii)

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΕ ΠΑΑ μέσω των
αιτήσεων πληρωμής.
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(iii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΕΥΔ ΠΑΑ ή στην ΕΥΕ ΠΑΑ και
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης:
α) στοιχεία για τυχόν δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των
διατιθέμενων πόρων.
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για
όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και
στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, στον ΕΦΔ «Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του ΠΑΑ», στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις από όλα τα αρμόδια εθνικά και
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της
πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(iii) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν.
1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές
ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται
οι διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων.
(iv) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του
Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που
αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr.
6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση την
ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά
έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων
των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την ανάκληση της
απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων.
9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Να αποστείλουν ένα αντίγραφο - σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή - των εγκεκριμένων παραδοτέων της
μελέτης που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της πράξης, στον ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 7.1 - ΜΕΤΡΟ 7 - ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΠΣΑΑ
2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

0022033673

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

0022033475

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»

0022033871

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»

1

2

3

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
(€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΙΕΣ
(€)

41.992,85

41.992,85

0,00

49.752,40

49.752,40

0,00

27.843,08

27.843,08

0,00

119.588,33

119.588,33

0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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