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                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

στο πλαίσιο της  αριθ. 267/42729/16.02.2022 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 

10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»  

του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

       ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για 

την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 

για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

παρ. 2. 
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3. Το Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 

17 του Ν. 4664/2020 (Α΄ 32). 

4. Την αριθ. 1881/286212/13.10.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4612) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή 

Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση».  

5. Την αριθ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ Β΄1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 3485/14.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5091) Υπουργική Απόφαση και 

ισχύει. 

6. Την αριθ. 587/03.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 675) Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

στη Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει. 

7. Την αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) Υπουργική Απόφαση για τον 

καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης  10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού 

από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 

μέτρα» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022, στο 

πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220.  

8. Την αριθ. 267/42729/16.02.2022 (ΑΔΑ: Ω8Τ34653ΠΓ –ΛΦ1) 3η  Πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης 

νερού από γεωργική δραστηριότητα». 

9. Τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο 

Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020. 

10. Τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στον οριστικό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων 

στήριξης. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Την ένταξη στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 

δραστηριότητα», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 

υποχρεώσεις του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 

– 2022, πενήντα επτά (57) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της αριθ. 267/42729/16.02.2022 3ης  Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με 

συνολική Δημόσια Δαπάνη εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τριάντα εννέα 

ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (175.139,82 €), όπως παρατίθενται στο επισυναπτόμενο στην 

παρούσα αρχείο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε εκατόν 
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εβδομήντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

(175.139,82 €) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

του Μέτρου 10 – 3η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ». 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι διετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 16η  

Φεβρουαρίου 2022 και λήγουν την 15η Φεβρουαρίου 2024.  

ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Α. Γραμμή βάσης 

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών 

τους, τη γραμμή βάσης της δέσμευσης Γ της Δράσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της 

αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄6311) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό 

πλαισίου εφαρμογής της Δράσης, όπως ισχύει. 

 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.). Οι δικαιούχοι δεσμεύονται, να τηρούν στην 

εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το 

οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, 

ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα 

άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από 

φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται 

ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες 

εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. 

Β. Πολλαπλή συμμόρφωση (ΚΟΓΠ - Πρόγραμμα Δράσης) 

Οι δικαιούχοι, σε ό,τι αφορά τη λιπαντική πρακτική με αζωτούχα λιπάσματα ή 

κτηνοτροφικά απόβλητα, δεσμεύονται να τηρούν τις γενικές υποχρεώσεις του Κώδικα 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση 

Γεωργικής Προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράρτημα II της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, 

που αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνονται στην αριθ. 1848/278812/08.10.2021 

(ΦΕΚ Β΄4855) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται 

στις ευπρόσβλητες ζώνες, ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του Προγράμματος Δράσης (ΠΔ) 

που περιλαμβάνονται στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1496) ΚΥΑ. 

Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω διατάξεων του ΚΟΓΠ και του ΠΔ, γίνεται στο πλαίσιο της 

αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1468) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 

571/157585/17.06.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3042) ΥΑ 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.  

        Ειδικότερα: 

1.   Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης και σε ό,τι 

αφορά τη λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα και την εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων 

ισχύουν τα εξής:   
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α.   Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά 

απόβλητα κοντά σε υδάτινους όγκους (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι 

και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υδροληψίες υπόγειου νερού (πηγές, πηγάδια και 

γεωτρήσεις) και ειδικότερα: 

 Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων 

από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων σε περίπτωση έκτασης με κλίση 

μέχρι 8%, και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων σε παρόχθιους αγρούς με 

κλίση άνω του 8%.  

 Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε απόσταση μικρότερη των 10 

μέτρων από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων για την περίπτωση των 

στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20 μέτρων για την περίπτωση των 

υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

 Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υδροληψίες υπόγειου νερού 

(γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια) προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 Σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από κάθε άλλη υδροληψία υπόγειου 

νερού. 

 β. Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 

αποβλήτων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά απόβλητα 

απαγορεύεται να διατίθενται στους εδαφικούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή 

(αχώνευτα).  

   γ. Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν 

αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την 

εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης. 

               δ. Η εφαρμογή τόσο των αζωτούχων λιπασμάτων όσο και των επεξεργασμένων 

υγρών ή στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων απαγορεύεται να γίνεται σε 

ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις που δεν καλύπτονται από βλάστηση οποιασδήποτε 

μορφής, φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα. 

               ε. Απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 

αποβλήτων:  

               i. σε παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες, καθώς και σε εδάφη κορεσμένα 

με νερό, που δε στραγγίζουν επαρκώς ή πλημμυρισμένα 

               ii. ενώ υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως επόμενο διήμερο 

iii. όταν πνέει ισχυρός άνεμος. 

στ. Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων 

(καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά 

απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό περίοδο 12 μηνών. Το όριο αυτό 

ισχύει αθροιστικά για την εφαρμογή επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων και 

για την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα που πιθανόν να βόσκουν στις 

εκτάσεις αυτές.   

ζ. Η εφαρμογή των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων μέσω συστήματος άρδευσης 

απαγορεύεται να γίνεται με τη μέθοδο του καταιονισμού (τεχνητής βροχής). 
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         2. Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, 

ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 

               α. Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων 

(καλλιεργουμένων και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά 

απόβλητα πάνω από 170 κιλά/εκτάριο μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών. Το όριο 

αυτό ισχύει αθροιστικά για την εφαρμογή επεξεργασμένων κτηνοτροφικών 

αποβλήτων και για την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα που πιθανόν να 

βόσκουν στις εκτάσεις αυτές.   

               β. Απαγορεύεται η συνολική ποσότητα (βασικής και επιφανειακής) λίπανσης με 

αζωτούχα λιπάσματα και κτηνοτροφικά απόβλητα που εφαρμόζεται στο έδαφος κατά 

τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μονάδων 

αζώτου ανά στρέμμα, όπως αναφέρεται στους Πίνακες Μέγιστων Λιπαντικών 

Εισροών Ν του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος του ΠΔ. 

γ. Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο ή 

κτηνοτροφικά απόβλητα κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται ανά ευπρόσβλητη 

ζώνη στον Πίνακα του Κεφαλαίου Δ’ «Περίοδοι Απαγόρευσης Λίπανσης και 

Μειωμένων Εισροών Αζώτου» του Παραρτήματος του ΠΔ και εμφανίζεται στο 

Παράρτημα I της αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1468) ΥΑ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με την αριθ. 571/157585/17.06.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3042) ΥΑ και ισχύει.  

δ. Οι γεωργοί απαγορεύεται κατά τη βασική λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα και 

κτηνοτροφικά απόβλητα να εφαρμόζουν ποσότητα αζώτου που υπερβαίνει το 25% 

της συνολικά απαιτούμενης για όλη την καλλιεργητική περίοδο. Εάν 

χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης νιτρικών μορφών 

(ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης / με ενσωματωμένους παρεμποδιστές νιτροποίησης ή 

ουρεάσης) το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέρχεται στο 40%. 

ε. Οι γεωργοί απαγορεύεται κατά την περίοδο μειωμένων εισροών, όπως αυτή 

ορίζεται ανά ευπρόσβλητη ζώνη στο Κεφάλαιο Δ’ «Περίοδοι Απαγόρευσης Λίπανσης 

και Μειωμένων Εισροών Αζώτου» του ΠΔ και εμφανίζεται στο Παράρτημα I της αριθ. 

1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1468) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 

571/157585/17.06.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3042) ΥΑ και ισχύει, να εφαρμόζουν ποσότητα 

αζώτου που υπερβαίνει το 25% των συνολικών εισροών που απαιτεί η καλλιέργεια. 

 στ. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα συμμετέχουν στους αναφερόμενους στα σημεία (γ), 

(δ) και (ε) υπολογισμούς (για τον έλεγχο τήρησης των μέγιστων ποσοτήτων 

προστιθέμενου αζώτου) κατά το μέρος το οποίο καθίσταται διαθέσιμο στα φυτά 

εντός του πρώτου έτους (από την εφαρμογή τους), όπως προσδιορίζεται με βάση 

τους πίνακες που παρατίθενται στο Παράρτημα VII του ΚΟΓΠ. 

  ζ. Για τις εκμεταλλεύσεις αυτές, ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του ΠΔ, οι 

οποίες αφορούν τη λίπανση, την άρδευση και τις λοιπές καλλιεργητικές τεχνικές, και 

ο έλεγχος των οποίων γίνεται μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ενώ στην 

περίπτωση έκδοσης νέων ΠΔ ή αναθεώρησης του υφιστάμενου, οι γεωργοί 

δεσμεύονται να τηρούν τα προβλεπόμενα σε αυτά.  
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Γ. Γενικές Δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι της Δράσης δεσμεύονται: 

α. να υλοποιήσουν την αντίστοιχη πράξη σύμφωνα με την αίτηση στήριξης που υπέβαλαν 

στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε κατά τον σχετικό 

διοικητικό έλεγχο. 

β. Να τηρούν κάθε έτος και καθ’όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη Δράση, 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6Α της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6311) ΥΑ, όπως 

ισχύει.  

γ. Να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης, όπως αυτές αναλύονται στην 

παράγραφο  Δ «Ειδικές Δεσμεύσεις» της παρούσας ενότητας, στα αγροτεμάχια με τα οποία 

έχουν ενταχθεί στη Δράση και τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την 

περίοδο δέσμευσης. Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής υποβάλλονται με 

την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο 

υποβολής της ΕΑΕ, και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνεται ότι στην 

περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν 

ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρμογής της Δράσης. 

δ. 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. 

ε. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία  έχουν 

ενταχθεί στη Δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. 

στ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας 

αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει  ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης 

της Δράσης, 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. 

ζ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), που 

υποστηρίζει τη Δράση, εντός προθεσμίας που ορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 13 της αριθ. 2459/371456/2021 (ΦΕΚ Β΄ 

6311) ΥΑ, παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων. 

Στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών 

αναλύσεων κάθε έτους εφαρμογής από διαπιστευμένα εργαστήρια 

 Παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Σχεδίου 

Διαχείρισης Εισροών (ΣΔΕ) κάθε έτους εφαρμογής.  

Η προσκόμιση των παραστατικών ΕΛΠ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του 

επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους 

συναλλαγής. Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν 
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καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών ΕΛΠ 

για την παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση 

για το κόστος συναλλαγής.  

η. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά 

ελεγκτικά όργανα. 

θ. Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό 

φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) ΥΑ, ο οποίος πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) 

επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και να είναι διαθέσιμος στις 

ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. Ο γεωργοπεριβαλλοντικός – κλιματικός φάκελος 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία ή παραστατικά: 

-Μητρώο Εισροών – Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 

-Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο 

και νόμιμα παραστατικά αγορά και πώλησης προϊόντων αυτής. 

- Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τους δικαιούχους της δέσμευσης, 

όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.  

ι. Σε περίπτωση που δικαιούχος της Δράσης στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κριθεί δικαιούχος της Δράσης στο πλαίσιο της 

αριθ. 267/42729/16.02.2022 Πρόσκλησης (με διαφορετικά αγροτεμάχια από εκείνα που 

είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης) οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται 

και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά.  

κ. Να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω: 

Δ. Ειδικές Δεσμεύσεις  

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης 

του άρθρου 3 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) ΥΑ, τα οποία 

καλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, 

νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά – 

ελαιοποιήσιμη- βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων 

καλλιεργειών. Στη δέσμευση εντάχθηκαν αγροτεμάχια τα οποία στην Ενιαία Αίτηση 

Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του 2021 είχαν δηλωθεί ήδη με την αντίστοιχη δενδρώδη 

καλλιέργεια, και τα δένδρα μπορεί να είναι και μη παραγωγικά.  

Επισημαίνουμε ότι στη δέσμευση δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέας φυτείας.  

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δέσμευσης Γ οι δικαιούχοι δεσμεύονται:  

α. Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση, σπέρνοντας φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των 

δενδρώνων, με την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, σε 

έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγμένης στη δέσμευση 

γεωργικής έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειμερινά ψυχανθή 

και μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο 
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«Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο δράσης 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ακόλουθη 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014- 

2020-proskliseis-metron/782-rypansh-drash10-1-04  

και στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2022: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1014-meiosi-tis-rypansis-toy-neroy  

Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται, αλλά κόβονται κατά την 

περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε 

παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό.  

Η χλωρά λίπανση στην ΕΑΕ εκάστου έτους εφαρμογής – πληρωμής θα αποτυπώνεται στη 

σχετική καρτέλα «χλωρά λίπανση», με διαφορετική έκταση από την κύρια δενδρώδη 

καλλιέργεια και μέχρι την έκταση της κύριας δενδρώδους καλλιέργειας.  

Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου, 

χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης.  

Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση 

αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.  

β. Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στα αγροτεμάχια της ενταγμένης 

εκμετάλλευσης και για τα δύο έτη της δέσμευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις 

πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του 

ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, και περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους, 

αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 

«Ενίσχυση για εργαστηριακές αναλύσεις» της παρούσας. 

 γ. Να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το 

σύνολο της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η 

αποδοτική αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Για την κατάρτιση του ετήσιου ΣΔΕ 

λαμβάνονται υπόψη: 

  το Πρόγραμμα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών που 

περιλαμβάνεται στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019 (Β΄ 1496) ΚΥΑ, και ιδίως οι 

πίνακες λιπαντικής αγωγής του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος  

 ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης που περιλαμβάνεται στην αριθ. 

1848/278812/08.10.2021 (ΦΕΚ Β΄4855) ΥΑ, και ιδίως τους πίνακες λιπαντικής αγωγής του 

Παραρτήματος Χ  

 οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια  

 οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμευσης.  

Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και 

υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο Π.Ε. Γεωπόνων και 

τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο ετήσιο ΣΔΕ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, 

εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το ετήσιο ΣΔΕ. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-%202020-proskliseis-metron/782-rypansh-drash10-1-04
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-%202020-proskliseis-metron/782-rypansh-drash10-1-04
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1014-meiosi-tis-rypansis-toy-neroy
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 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος 

οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα Γεωπόνο. Ο 

νέος επιβλέπων Γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρημένο ΣΔΕ του έτους 

διακοπής της συνεργασίας καθώς και το ΣΔΕ του επόμενου έτους. Οι εργαστηριακές 

αναλύσεις και τα ΣΔΕ έκαστου έτους εφαρμογής φυλάσσονται στον γεωργοπεριβαλλοντικό 

- κλιματικό φάκελο του δικαιούχου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 

της αριθ. 2459/371456/2021 (ΦΕΚ 6311 Β΄) ΥΑ. 

Επιλέξιμες για τη δέσμευση είναι οι δενδροκαλλιέργειες που αποτυπώνονται στον Πίνακα 

με τα ύψη ενίσχυσης και αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο «Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο 

Δράσης 10.1.04». Στο πλαίσιο της δέσμευσης επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μεταξύ των 

επιλέξιμων καλλιεργειών για τη δέσμευση. 

Η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων τόσο των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και της 

παροχής εργασιών για την αμοιβή του Γεωπόνου Συμβούλου πρέπει να είναι μετά την 

έναρξη των δεσμεύσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των παραστατικών 

καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 Α. 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 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. Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται 

πέραν της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2022), περιλαμβάνουν ρήτρα 

αναθεώρησης, 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.  

Επομένως, σε περίπτωση αλλαγής των προβλεπομένων υποχρεωτικών δεσμεύσεων πέραν 

των οποίων εκτείνονται οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της Δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται 

να ακολουθήσουν μία εκ των κάτωθι επιλογών:  

 να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση βάσει των νέων προβλέψεων, με τη σχετική 

προσαρμογή των δεσμεύσεων τους  

 να σταματήσουν τις εν λόγω δεσμεύσεις χωρίς την απαίτηση για επιστροφή των 

ενισχύσεων ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 

111-113 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. 
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Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2016/679 και του Καν. (ΕΚ) 

45/2001. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:  

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

αναλήφθηκαν  

 το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων 

  το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης 

Εισροών» (ΣΔΕ).  

Στο τεχνικό δελτίο πράξης κάθε δικαιούχου παρατίθεται το μέγιστο συνολικό ύψος 

ενίσχυσης που δύναται να λάβει ο δικαιούχος για όλη την διετή περίοδο δέσμευσης. 

Το ύψος ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Ομάδα καλλιέργειας 
Απώλεια εισοδήματος 

(€/Ha/έτος) 

Κόστος συναλλαγής 

(κατάρτιση ΣΔΕ) 

(€/Ha/έτος) 

Ύψος 

ενίσχυσης 

(€/Ha/έτος) 

Εσπεριδοειδή  

(Πορτοκαλιά – Μανταρινιά – Λεμονιά) 
264 8 272 

Ελιά  

(Βρώσιμη – Ελαιοποιήσιμη  

και διπλής κατεύθυνσης ) 

437 15 452 

Πυρηνόκαρπα  

(Ροδακινιά – Νεκταρινιά - Βερικοκιά) 
296 

21 

 
317 

Μηλοειδή   

(Μηλιά – Αχλαδιά) 
175 13 188 

 

Ενίσχυση για Εργαστηριακές αναλύσεις  

Α. Ενισχύεται επιπρόσθετα των ανωτέρω, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που 

γίνονται στην ενταγμένη έκταση. Το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 24€ ανά εκτάριο 

ενταγμένης έκτασης και ανά έτος. Οι αναλύσεις μπορούν να είναι εδάφους καθώς και 

αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής. Για την καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης για τις 

αναλύσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ:  

α. τα νόμιμα παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για την 

πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κάθε έτους εφαρμογής από 

διαπιστευμένα εργαστήρια  

β. τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

 Διευκρινίζεται ότι:  

1. Η ενίσχυση για τις αναλύσεις καταβάλλεται στο ύψος του νόμιμου παραστατικού 

δαπάνης για τη διεξαγωγή των αναλύσεων και μέχρι του ποσού των 24€ ανά εκτάριο 

ενταγμένης έκτασης για κάθε έτος. 
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2. Οι γεωργοί σε συνεργασία με τους συμβούλους τους αποφασίζουν για τη διενέργεια, 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καταρχάς αναλύσεις εδάφους των αγροτεμαχίων με 

τις οποίες μετρώνται τουλάχιστον η οργανική ουσία, το άζωτο αλλά ενδεχομένως αν 

κριθούν απαραίτητες και άλλες παράμετροι: pH, φώσφορο, κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, 

ιχνοστοιχεία, μηχανική σύσταση, κ.ά.  

3. Στη συνέχεια, ανάλογα με τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, μπορεί να διεξάγεται και 

ανάλυση του αρδευτικού νερού των γεωτρήσεων (κυρίως νιτρικό άζωτο και αλατότητα) ή 

φυλλοδιαγνωστική. Το είδος των αναλύσεων επαφίεται στην κρίση του παραγωγού και του 

συμβούλου του ώστε να αποκτήσουν εικόνα για τις ιδιότητες και τη γονιμότητα του 

εδάφους των αγροτεμαχίων, ιδιαίτερα εκείνων όπου θα εφαρμοσθεί η χλωρά λίπανση, τη 

χημική σύσταση του αρδευτικού νερού ή τη θρεπτική κατάσταση των καλλιεργειών. Ωστόσο 

πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια εδαφολογική ανάλυση στη διάρκεια της διετίας στο/α 

αγροτεμάχιο/α που εφαρμόζεται η χλωρά λίπανση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ποσό που αναφέρεται παραπάνω. Στην περίπτωση 

εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη του ενός (1) εκταρίου, η εδαφολογική ανάλυση 

μπορεί να περιορίζεται στον προσδιορισμό των ελάχιστα απαιτούμενων παραμέτρων 

δηλαδή της οργανικής ουσίας και του αζώτου σε εκείνα τα αγροτεμάχια όπου θα 

εφαρμοσθεί η χλωρά λίπανση.  

4.  Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εργαστηριακές αναλύσεις, επιβάλλεται 

κύρωση η οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 5% ή σε περίπτωση επανάληψης 10% επί της 

ετήσιας ενίσχυσης.  

5.  Οι αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής που πραγματοποιούνται πρέπει να 

αναρτώνται στο ΠΣ, με σαφή ένδειξη της θέσης των αγροτεμαχίων από τα οποία 

ελήφθησαν δείγματα, δηλαδή με τον 13ψήφιο κωδικό του χαρτογραφικού υπόβαθρου του 

ΟΣΔΕ.  

Β. Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα 

Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής. Ο ΦΠΑ 

δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και 

για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.  

Γ. Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης  

Κατά τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμής, κάθε έτους εφαρμογής, όσοι 

δικαιούχοι είναι μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης 

των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) των τομέων οπωροκηπευτικών ή ελαιόλαδου και 

επιτραπέζιων ελιών, κατά περίπτωση, με εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα 

οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ως επιλέξιμες προς ενίσχυση οι δαπάνες αναλύσεων 

εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικής κ.ά., αποκλείονται από την ενίσχυση των 

εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμευσης Γ της 

παρούσας. Το συγκεκριμένο κριτήριο διαχωρισμού τίθεται προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης από περισσότερα από ένα εθνικά ή/και 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α. 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 
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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. 

Β. Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων  

1. Επιπλέον της κατ’ έτος υποβολής της αίτησης πληρωμής του σημείου Α της παρούσας 

παραγράφου και για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

2. Στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τη δέσμευση Γ περιλαμβάνονται 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α. παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την πραγματοποίηση των 

εργαστηριακών αναλύσεων κάθε έτους εφαρμογής από διαπιστευμένα εργαστήρια,  

β. παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του 

ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής. 

 Η προσκόμιση των παραστατικών ΕΛΠ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του 

επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους 

συναλλαγής. Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν 

καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών ΕΛΠ 

και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής. 

Αντίστοιχα η προσκόμιση των παραστατικών ΕΛΠ για την διενέργεια των εργαστηριακών 

αναλύσεων, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής και 

μέχρι τα 24 €/Ha/ έτος.  

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή 

σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή /και στα παραστατικά συμμόρφωσης 

ειδικών διατάξεων, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Καν.(ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Δ της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) ΥΑ, όπως  ισχύει.  

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν 

υποβάλλει ή μέρος αυτής, μέσω του ΠΣ, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Γ της 

αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄6311) ΥΑ, όπως  ισχύει. 

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στα 

άρθρα 14 και 15 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄6311) ΥΑ, διενεργείται 

αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό 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. 
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Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, δύναται να καταβληθεί 

προκαταβολή της ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 17 της  αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄6311) ΥΑ, πριν την 

1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους.  

Οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων πληρωμών, αναρτώνται στο 

ΠΣ και η ανάρτησή τους ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr , του 

ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. Η ενημέρωση 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την 

έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999.  

Οι προσφυγές υποβάλλονται μέσω του ΠΣ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία που ορίζεται σε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας στις Περιφερειακές 

Ενότητες. 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 του πίνακα αποτελεσμάτων εξετάζονται από τριμελή 

επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 10 της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄6311) ΥΑ. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Α. Διοικητικοί έλεγχοι πληρωμής  

Αρμόδιος Φορέας για τη διενέργεια των ελέγχων πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας 

στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.  

Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο. 

Μετά την παραλαβή κάθε αιτήματος πληρωμής/παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών 

διατάξεων, πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος για την τήρηση των δεσμεύσεων και 

τυχόν άλλων υποχρεώσεων, την πληρότητα και νομιμότητα των υποβαλλόμενων 

παραστατικών αλλά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους. 

Ο διοικητικός έλεγχος διακρίνεται σε: α) διοικητικό οπτικό και 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/ παραστατικών 

συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων και περιλαμβάνει ελέγχους ως προς τα προσκομιζόμενα 

παραστατικά (π.χ. πρόσθετες δαπάνες, κόστος συναλλαγής, κ.ά.) και διασταυρωτικούς 

ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ κ.ά.) με στόχο να διαπιστωθεί ότι: 

 α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τηρούνται η γραμμή βάσης, οι δεσμεύσεις      

          και άλλες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Δράσης 

 β)  δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ένωσης 

 γ) η αίτηση πληρωμής/παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων είναι πλήρης/πλήρη 

και υποβάλλονται εντός της σχετικής καθορισμένης προθεσμίας και, κατά περίπτωση, ότι 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
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τα παραστατικά έχουν υποβληθεί και αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα της αιτούμενης 

δαπάνης. 

Β. Επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής  

Υπεύθυνος για την οργάνωση, 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 μέτρηση των εκτάσεων και 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.  

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.  

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 αποτελέσματά της επιτρέπουν την ικανοποιητική εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται συντάσσεται έκθεση ελέγχου. 

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. 
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Λεπτομέρειες σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

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. 

Α. Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις 

1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: 

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις, όπως 

περιγράφεται στην ενότητα ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 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. 

Β. 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% 

 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%. 

Γ. Εκπρόθεσμη υποβολή/ μη υποβολή αίτησης πληρωμής – Μη συνεργασία κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων  

1. Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρονται 

στην  ενότητα ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ της παρούσας, ισχύουν τα εξής: 
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α) υποβολή της αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε 

μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να 

λάβει 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 ή εφόσον έχει ήδη 

καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. Τυχόν επανάληψη, συνεπάγεται μονομερή διακοπή, εκ μέρους του δικαιούχου, των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων και επιβολή των σχετικών 

κυρώσεων του σημείου ζ της παραγράφου ΣΤ της παρούσας ενότητας. 

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 ή εφόσον οι ενισχύσεις έχουν ήδη 

καταβληθεί, αυτές ανακτώνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, η ένταξη της σχετικής 

πράξης στη Δράση ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα 

ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη. 

Δ. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, επιβάλλονται  

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 αριθ. 

1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468/14.07.2015), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.  

Ε. 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. 

Ε.Ι) 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. 
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4. Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους Β, Γ και Δ 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. 

Ε.ΙΙ) 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.  

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. 
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ΣΤ. 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 ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή 

ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, 

η ένταξη της σχετικής πράξης στη Δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται 

κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.  

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 

και η μη τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση Μητρώου Εισροών 

και Εκροών και Ημερολογίου Εργασιών (Μ.Ε.Ε. – Η.Ε.), στο δικαιούχο δεν καταβάλλεται 

ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος ή εφόσον έχει καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Σε περίπτωση επανάληψης, η 

ένταξη της σχετικής πράξης στη Δράση ανακαλείται και  επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν 

καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.  

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 στον δικαιούχο, 

ββ. αν η διαπιστωθείσα καλλιέργεια ανήκει σε καλλιεργητική ομάδα που, αν και επιλέξιμη 

για τη Δράση, είναι διαφορετική από την ομάδα της αιτηθείσας, δεν καταβάλλεται καμιά 

ενίσχυση, ή αν έχει καταβληθεί αυτή ανακτάται τόσο για το τρέχον ή και το προηγούμενο 

έτος. Τέλος, η εν λόγω έκταση αφαιρείται από το Τεχνικό Δελτίο της πράξης και το Τεχνικό 

Δελτίο τροποποιείται στο ΠΣ για το υπόλοιπο της διετίας, με πρώτο έτος ισχύος της 

τροποποίησης  το δεύτερο έτος εφαρμογής,  

γγ. αν η διαπιστωθείσα καλλιέργεια ανήκει σε μη επιλέξιμη για τη Δράση καλλιεργητική 

ομάδα, τότε δεν καταβάλλεται ενίσχυση στον δικαιούχο για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. 

Εφόσον η ενίσχυση για την εν λόγω έκταση, για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, έχει ήδη 

καταβληθεί στον δικαιούχο, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση που για την εν λόγω έκταση έχουν καταβληθεί 

στον δικαιούχο ενισχύσεις για το προηγούμενο του εξεταζόμενου έτος εφαρμογής, 

επιπλέον των ανωτέρω, επιβάλλεται κύρωση ίση με τις καταβληθείσες ενισχύσεις κατά το 

προηγούμενο έτος. Τέλος, η εν λόγω έκταση αφαιρείται από το Τεχνικό Δελτίο της πράξης 

και το Τεχνικό Δελτίο τροποποιείται στο ΠΣ για το υπόλοιπο της διετίας, με πρώτο έτος 

ισχύος της τροποποίησης το δεύτερο έτος εφαρμογής. 

δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη γεωργικής χρήσης του αγροτεμαχίου, τότε ισχύουν οι 

κυρώσεις του σημείου (θ) της παρούσας. 

ε) Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών δεσμεύσεων της Δράσης, επιβάλλονται οι 

ακόλουθες ειδικές κυρώσεις:  

αα. Σε περίπτωση μη τήρησης του απαιτούμενου ποσοστού εφαρμογής της χλωράς 

λίπανσης, προβλέπονται τα ακόλουθα:  
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i. Εφαρμογή της χλωράς λίπανσης σε ποσοστό μικρότερο του 5% συνεπάγεται τη μη 

καταβολή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης, στον 

δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, η 

ένταξη της σχετικής πράξης στη Δράση ανακαλείται, και εφόσον η ενίσχυση για το 

εξεταζόμενο έτος εφαρμογής έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη 

διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εφόσον έχουν καταβληθεί 

στον δικαιούχο ενισχύσεις για το προηγούμενο του εξεταζόμενου έτος εφαρμογής, 

επιπλέον των ανωτέρω, επιβάλλεται κύρωση ίση με τις καταβληθείσες ενισχύσεις 

κατά το προηγούμενο έτος.  

ii. Εφαρμογή της χλωράς λίπανσης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και 

μικρότερο του 10% συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% 

για το έτος της παράβασης. Σε περίπτωση επανάληψης εφαρμόζεται μείωση της 

καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 60%.  

iii. Εφαρμογή της χλωράς λίπανσης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και 

μικρότερο του 20% συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 20% 

για το έτος της παράβασης. Σε περίπτωση επανάληψης εφαρμόζεται μείωση της 

καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 40%. 

 ββ. Εφόσον διαπιστωθεί μη ενδεδειγμένη εφαρμογή της χλωράς λίπανσης (συγκομιδή, 

βόσκηση, κοπή μετά τη σποροποίηση, μη κοπή), επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε 

μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30 % για κάθε έτος της παράβασης. 

 γγ. Εφόσον διαπιστωθεί η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων ή κοπριάς στο τμήμα της 

ενταγμένης έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται η χλωρά λίπανση, τότε επιβάλλεται κύρωση 

που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 40% για το έτος της 

παράβασης. Σε περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση 

για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, η ένταξη της σχετικής πράξης στη Δράση ανακαλείται 

και εφόσον η ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής και για τη συγκεκριμένη έκταση, 

έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. Εφόσον έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο ενισχύσεις για το 

προηγούμενο του εξεταζόμενου έτος εφαρμογής, επιπλέον των ανωτέρω, επιβάλλεται 

κύρωση ίση με τις καταβληθείσες ενισχύσεις κατά το προηγούμενο έτος. 

 δδ. Εφόσον δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά ΕΛΠ για τις εργαστηριακές 

αναλύσεις μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη 

ενίσχυση για τις εργαστηριακές αναλύσεις (24€/ha) και επιπλέον επιβάλλεται κύρωση που 

αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5%. Σε περίπτωση επανάληψης, 

ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για τις εργαστηριακές αναλύσεις 

και επιπλέον του επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης 

ενίσχυσης κατά 10% για το έτος της παράβασης. 

 εε. Εφόσον δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά ΕΛΠ για την κατάρτιση του 

ΣΔΕ μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη 

ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ (για Εσπεριδοειδή 8€/Ha, 

για Ελιά 15€/Ha, για πυρηνόκαρπα 21€/Ha, για μηλοειδή 13€/Ha) και επιπλέον επιβάλλεται 

κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5%. Σε περίπτωση 

επανάληψης, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος 

συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ και επιπλέον του επιβάλλεται κύρωση που 

αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 10% για το έτος της παράβασης. 
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Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι 

ίδιοι το ΣΔΕ, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης παραστατικών ΕΛΠ για το ΣΔΕ 

και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για 

την κατάρτιση του ΣΔΕ, ούτε όμως και τις επιπλέον κυρώσεις.  

στστ. Εφόσον έχουν προσκομιστεί παραστατικά ΕΛΠ για την κατάρτιση του ΣΔΕ ή/και των 

εργαστηριακών αναλύσεων ή εφόσον ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και 

έχει δηλώσει ότι θα καταρτίσει ο ίδιος το ΣΔΕ, αλλά σε περίπτωση ελέγχου δεν διαπιστωθεί 

η ύπαρξη του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό 

φάκελο του δικαιούχου, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της 

καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 5% για το έτος διαπίστωσης της παράβασης. Στη 

περίπτωση αυτή δεν ισχύει η κύρωση του σημείου στ της παρούσας παραγράφου. 

στ) Εφόσον δεν τηρείται από τον δικαιούχο ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος 

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 

ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών.  

ββ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, δεν χορηγείται καμία 

ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται 

σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον 

επιβάλλεται κύρωση ίση με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε το 

προηγούμενο έτος. 

 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 της ενταγμένης 

έκτασης αφετέρου, 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 
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αμέλειας, δεν του καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, ή εφόσον του έχει ήδη 

καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. Επιπλέον ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση όλων των δράσεων του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 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, στον δικαιούχο επιβάλλεται αποκλεισμός από τη 

δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε Προσκλήσεις του συνόλου των δράσεων του 

Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022, για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης 

καθώς και για το επόμενο.  

Ζ. 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 Ε της παρούσας 

ενότητας (εκτός των αναφερόμενων στο σημείο Ε.ΙΙ.2.δ)  επιβάλλονται σε όλες τις 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, 

2. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του σημείου 1 χρησιμεύει ως βάση για τον 

υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ της 

παρούσας ενότητας, 

3. το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του σημείου 2 χρησιμεύει ως βάση για τον 

υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο Γ1 της 

παρούσας ενότητας, 

4. το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του σημείου 3 χρησιμεύει ως 

βάση για τον υπολογισμό των μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο Β 

της παρούσας ενότητας,   

5.   το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του σημείου 4 χρησιμεύει ως 

βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 

Δ της παρούσας ενότητας, 

6. το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του σημείου 5 χρησιμεύει ως βάση 

για την εφαρμογή των συμψηφισμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Ε.ΙΙ.2. δ της 

παραγράφου Ε της παρούσας ενότητας. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Α. Ανάκληση ένταξης πράξης 

 Η ένταξη μιας πράξης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάγκης 

ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης μπορεί να προκύψει:  

α) Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο μέσω του ΠΣ, σε εφαρμογή του άρθρου 3 

του Καν.(ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης 

σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. 

β) Μετά από διαπιστωμένη απάτη, βάσει απόφασης αρμόδιας δικαστικής αρχής.  

γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις του εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού 

πλαισίου, οι οποίες διενεργούνται από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχονται θεραπεία. 
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δ) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης, 

στην περίπτωση που διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 12 του άρθρου 4 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ 6311 Β΄) ΥΑ, 

επισύροντας την ανάλογη κύρωση. 

2. Η ανάκληση ένταξης πράξης πραγματοποιείται μέσω τροποποίησης της Απόφασης 

Ένταξης Πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 12 της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ 6311  Β΄) ΥΑ. 

3. Στην περίπτωση που, για την πράξη η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή:  

α) μετά από υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο (μονομερής διακοπή), τότε γίνεται 

ανάκτηση του ποσού, σύμφωνα με την περίπτωση ζ «Διακοπή των δεσμεύσεων – 

Ανάκληση Ένταξης Πράξης» της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 16 «Μειώσεις – 

Κυρώσεις» της αριθ.2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ 6311 Β΄) YA  εκτός περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, για τις οποίες ισχύουν τα προβλεπόμενα 

της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της παραπάνω αναφερομένης ΥΑ, 

β) κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της 

πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με τους 

όρους ένταξής της, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού που κατά περίπτωση 

προβλέπεται από τις διατάξεις γενικών και ειδικών κυρώσεων της παρούσας. 

4. Ο ΕΦΔ καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ τα στοιχεία της Απόφασης με την οποία ανακαλείται η 

ένταξη της Πράξης. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις στις 

περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης στην αίτηση στήριξης ή την αίτηση πληρωμής ή σε άλλη δήλωση, ή εάν η 

αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο 

έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 

για τα τμήματα των ως άνω εγγράφων (αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση), 

που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

6.Λεπτομέρειες για την ανάκληση πράξεων, δύνανται να καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο 

του ΕΦΔ. 

Β. Τροποποίηση 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 (συμπεριλαμβανομένης και της 

μεταβίβασης) από τον δικαιούχο, αποκλειστικά μέσω του ΠΣ. Μπορεί να υποβληθεί το 

πολύ ένα εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, το οποίο θα αφορά στο επόμενο έτος 

εφαρμογής. Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), επιτρέπεται μόνο μία 

μεταβίβαση στη διάρκεια της διετούς δέσμευσης, ανά δικαιούχο, εκτός περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. 

   β) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως 
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αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης. 

Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν: 

 τροποποίηση των στοιχείων της πράξης  

 αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της 

επιχείρησης, του επώνυμου, του ΑΦΜ, κλπ.) 

 μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών 

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.  

Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των δεσμεύσεων η αντικατάσταση ενταγμένης στη δράση 

δενδρώδους καλλιέργειας από καλλιέργεια που ανήκει σε διαφορετική καλλιεργητική 

ομάδα π.χ. αντικατάσταση πυρηνοκάρπων από μηλοειδή και αντίστροφα, αντικατάσταση 

πυρηνοκάρπων από εσπεριδοειδή και αντίστροφα, αντικατάσταση πυρηνοκάρπων 

/μηλοειδών/εσπεριδοειδών από ελιά και αντίστροφα, κ.ά. Στις εν λόγω περιπτώσεις δεν 

δύναται να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης των σχετικών πράξεων. 

Αντιθέτως, επιτρέπεται η αντικατάσταση (μέσω αλλαγής ποικιλίας) ενταγμένης στη Δράση 

καλλιέργειας από καλλιέργεια ή ποικιλία που ανήκει στην ίδια καλλιεργητική ομάδα 

(αντικατάσταση πυρηνοκάρπων από πυρηνόκαρπα, αντικατάσταση μηλοειδών από 

μηλοειδή, αντικατάσταση εσπεριδοειδών από εσπεριδοειδή, αντικατάσταση βρώσιμης, 

ελαιοποιήσιμης ή διπλής κατεύθυνσης ελιάς από άλλη ποικιλία βρώσιμης, ελαιοποιήσιμης 

ή διπλής κατεύθυνσης  ελιάς. Στις εν λόγω περιπτώσεις, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού 

αιτήματος εκ μέρους του δικαιούχου και η τροποποίηση των σχετικών πράξεων. 

Ειδικότερα για την τροποποίηση πράξης – συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης 

πράξης ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 12 της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ 6311  Β΄)  ΥΑ.  

Λεπτομέρειες για την τροποποίηση πράξεων, δύνανται να καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο 

του ΕΦΔ.  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

1.  Στο πλαίσιο του Μέτρου 10 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, 
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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 τα πρόσθετα κόστη και το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των 

δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, με την εξαίρεση του κόστους συναλλαγής (αμοιβή 

επιβλέποντα γεωπόνου).  

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 διετίας, 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 ηλεκτρονικά 

μέσω του ΠΣ της Δράσης στις αρμόδιες ΔΑΟ/ΔΑΟΚ μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 

που κρίνονται ικανοποιητικά από 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. 

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ 

www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ 

 
 
 
Συνημμένα: Κατάλογος δικαιούχων της αριθ. 267/42729/16.02.2022 3

ης
  Πρόσκλησης της Δράσης 

10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2014-2022 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΥπΑΑΤ 

Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ 

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

- Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 

3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας 

4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αργολίδας 

5. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αρκαδίας 

6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αχαΐας 

7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βοιωτίας 

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου 

9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κοζάνης 

10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λαρίσης 

11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαγνησίας 
12. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας - Γιαννιτσών 

13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ροδόπης 

14. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φθιώτιδας 

15. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας 

16. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χαλκιδικής 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Γεωργαντά 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Στύλιου 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Παπαγιαννίδη 

4. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χ. Παπαδημητρίου 

5. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σ. Νικολάου 

6. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020   

     - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών & Ο.Π.Σ.Α.Α.  

     - Μονάδα Προγραμματισμού 

7. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020. 
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Κατάλογος δικαιούχων της αριθ. 267/42729/16.02.2022 3ης  Πρόσκλησης της Δράσης 

10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

    

1 0036175536 3.344,80 5,65 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2 0036175598 5.446,40 9,20 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

3 0036175512 4.807,60 5,05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

4 0036175505 2.589,44 2,72 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

5 0036175529 6.552,48 8,49 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

6 0036175666 3.817,52 4,01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

7 0036175567 1.761,20 1,85 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

8 0036175970 2.465,68 2,59 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

9 0036176038 876,16 1,48 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

10 0036176045 2.975,68 4,54 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

11 0036176021 2.058,08 2,54 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

12 0036175857 1.399,44 1,47 ΑΧΑΙΑΣ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 38.094,48 49,59   

Α/Α Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο 
Ποσό 
Δημόσιας 
Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 

    

13 0036175895 3.410,00 5,00 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

14 0036175925 2.487,12 3,21 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

15 0036175796 1.396,32 2,31 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

16 0036175765 609,76 1,03 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

17 0036175635 933,20 1,40 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

18 0036175789 292,56 0,69 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9.128,96 13,64   

Α/Α Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας 
Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

    

19 0036175543 2.122,96 2,23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
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20 0036175673 4.645,76 4,88 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

21 0036175710 6.273,68 6,59 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

22 0036175918 3.036,88 3,19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

23 0036175772 685,44 0,72 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

24 0036175697 485,52 0,51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

25 0036175680 276,08 0,29 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

26 0036175659 3.674,72 3,86 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

27 0036175475 2.989,28 3,14 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

28 0036175604 2.903,60 3,05 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

29 0036175611 3.170,16 3,33 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

30 0036175499 2.846,48 2,99 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

31 0036175550 3.874,64 4,07 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

32 0036175994 3.141,60 3,30 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

33 0036176007 2.008,72 2,11 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

34 0036175987 1.085,28 1,14 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

35 0036176014 637,84 0,67 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

36 0036175963 1.561,28 1,64 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 45.419,92 47,71   

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

    

37 0036175628 1.704,08 1,79 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

38 0036175642 1.266,16 1,33 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 2.970,24 3,12   

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    

39 0036175956 1.700,24 4,01 ΚΟΖΑΝΗΣ 

40 0036175840 1.432,20 2,10 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.132,44 6,11   

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

    

41 0036175888 1.991,44 2,92 ΛΑΡΙΣΗΣ 

42 0036175901 5.026,56 5,28 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

43 0036175819 2.646,56 2,78 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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44 0036175741 1.151,92 1,21 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10.816,48 12,19   

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

    

47 0036175826 1.932,56 2,03 ΡΟΔΟΠΗΣ 

48 0036175833 1.551,76 1,63 ΡΟΔΟΠΗΣ 

49 0036175864 1.098,72 1,56 ΡΟΔΟΠΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  4.583,04 5,22   

Α/Α 
Κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Επιλέξιμο Ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 

Συνολική 
Έκταση (HA) Δ.Α.Ο.Κ 

  

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    

45 0036175574 5.176,38 7,59 ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

46 0036175932 2.476,96 3,43 ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

50 0036175581 17.354,96 18,23 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

51 0036175703 6.302,24 6,62 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

52 0036175727 11.995,20 12,60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

53 0036175734 5.521,60 5,80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

54 0036175949 3.998,40 4,20 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

55 0036175802 1.514,04 2,22 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

56 0036175758 1.075,76 1,13 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

57 0036175482 5.578,72 5,86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60.994,26 67,68   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 175.139,82 205,26   
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