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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων  
2ης και 3ης Πρόσκλησης της 

Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»  
του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 

 
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει 
ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη (1η) αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων 
στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των αριθ. 266/42725/16.02.2022 (ΑΔΑ: 
Ρ4ΝΦ4653ΠΓ-Η2Η) και 267/42729/16.02.2022 (ΑΔΑ: Ω8Τ34653ΠΓ-ΛΦ1) Προσκλήσεων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της Δράσης 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2022.  

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 δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014  και 
οι υποψήφιοι της Δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν σε αυτό, μπορούν να  λάβουν 
αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους 
κωδικών πρόσβασης.  

Επίσης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα 
αποτελεσμάτων καθώς και για τον  τρόπο πρόσβασή τους  στα ατομικά αποτελέσματα της 
πρώτης αξιολόγησης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης. 

Στην 2η Πρόσκληση με τις δεσμεύσεις Α και Β και προϋπολογισμό ύψους 120.000.000 ευρώ 
εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
πλην 40 υποψηφίων των οποίων η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολο της, και 13 υποψηφίων 
στην αίτηση των οποίων απορρίπτονται κάποια αγροτεμάχια με τον κωδικό λάθους 
(εύρημα) 21030 «Το αγροτεμάχιο υπάρχει σε οριστική αίτηση στήριξης».  

https://p2.dikaiomata.gr/M1014
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Ο κωδικός λάθους 21030 προκύπτει λόγω υποβολής και οριστικοποίησης  αίτησης στήριξης 
σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 11 η οποία ήταν σε ισχύ ταυτόχρονα 
με την Πρόσκληση για τη Δράση 10.1.04. Σύμφωνα με το σημείο Δ της παραγράφου 3.2 
«Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης» της Πρόσκλησης: «Σε περίπτωση υποβολής αίτησης 
αφενός στη Δράση 10.1.04, αφετέρου σε άλλη δράση των Μέτρων 10 και 11 την ίδια 
περίοδο, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει σε ποια από τις δυο αιτήσεις θα συμπεριλάβει 
καθένα από τα αγροτεμάχια προς ένταξη. Σε αντίθετη περίπτωση το αγροτεμάχιο 
απορρίπτεται». Συνεπώς επισημαίνεται ότι ενδικοφανείς προσφυγές επί του ευρήματος 
αυτού δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟΚ. 

Επιπλέον, σε 18 υποψήφιους της Δράσης εμφανίζεται ο κωδικός λάθους (εύρημα) 141408 
«Τα στοιχεία της αίτησης στήριξης διαφέρουν από τα στοιχεία της τελευταίας ΕΑΕ». Ο 
συγκεκριμένος κωδικός είναι ενημερωτικός και δεν οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης. 

Στην 3η Πρόσκληση με τη δέσμευση Γ και με προϋπολογισμό ύψους 30.000.000 ευρώ 
εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
πλην 1 υποψηφίου του οποίου η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολο της με τον κωδικό 
λάθους (εύρημα) 21030. Για τον συγκεκριμένο κωδικό ισχύουν τα προαναφερόμενα για την 
2η Πρόσκληση. 

Η εμφάνιση κατά την πρώτη κατάταξη των συγκεκριμένων κωδικών λάθους και επειδή σε 
περίπτωση υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής η εξέτασή της γίνεται αποκλειστικά μέσω 
μηχανογραφικής επεξεργασίας, δεν τεκμηριώνει την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου 
ενδικοφανών προσφυγών. 

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του 
άρθρου 25 του ν. 2690/1999, μπορούν να συμβουλεύονται το άρθρο 11 (παράγραφος Γ) της 
αριθ. 2459/371456/22.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) ΥΑ.  

Οι ενδικοφανείς προσφυγές επί των αποτελεσμάτων της πρώτης αξιολόγησης και 
κατάταξης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την 
Παρασκευή 20.05.2022 μέχρι και την Πέμπτη 26.05.2022 μέσω του ΠΣ της Δράσης, στον 
ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης κάθε υποψηφίου.  

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ενδικοφανών 
προσφυγών, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, οι οποίες ενδεχομένως θα 
υποβληθούν από υποψηφίους ανά την επικράτεια. 

Επισημαίνουμε ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού και συνεπώς η 
βαθμολόγηση μέσω μορίων δεν αποτελεί παράγοντα απόρριψης. 
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