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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(Ως προς την ηµ/νια λήξης) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδοµές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας» 

∆ΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων» 

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει, 

3. Την µε αρ. πρωτ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», 

4. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την µε αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ,  

6. Την µε αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 όπως ισχύει 

κάθε φορά, 
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7. Την µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) τροποποίηση και 

αντικατάσταση της µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

8. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συµπεράσµατα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης 

του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύουν, 

9. Την µε αρ. πρωτ. 2347/04.08.2017 Απόφαση Γραπτής ∆ιαδικασίας για την έγκριση του 

Ενοποιηµένου Κειµένου Κριτηρίων Επιλογής για το σύνολο των Μέτρων του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020), 

10. Την µε αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Β/28.12.2016) τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 

1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04.05.2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 

2014–2020» (Σ∆Ε), 

11. Την µε αρ. πρωτ. 152950/23.10.2015 ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ 2014-2020, 

12. Την µε αρ. πρωτ. 2359/24.07.2018 (ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ 2424/24.07.2018) επιστολή ενηµέρωσης της 

ΕΥ∆ ΠΑΑ για την έκδοση πρόσκλησης. 

13. Το µε αρ. πρωτ. 2424/03.08.2018 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ µε το οποίο υποβλήθηκε σχέδιο 

πρόσκλησης προς την ΕΥ∆ ΠΑΑ για τυχόν παρατηρήσεις της, 

14. Το µε αρ. πρωτ. 2523/09.08.2018 (ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ 2623/09.08.2018) έγγραφο της ΕΥ∆ ΠΑΑ µε το 

οποίο δόθηκε η σύµφωνη γνώµη επί του σχεδίου πρόσκλησης του ΕΦ∆ προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, 

15. Την µε αρ. πρωτ. 2673/13.08.2018 (Α∆Α Ω5ΠΕ7ΛΞ-ΣΕ7) µε κωδ. ΟΠΣΑΑ 4.3.1/Ε.Υ.Π._95(1η)    

πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

16. Το µε αρ. πρωτ. 2/72896/27.11.2018 αίτηµα παράτασης του ∆ήµου Ρόδου  

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 

- ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου 

• ∆ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του Μέτρου 4 – «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υποµέτρου 4.3 –
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδοµές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό ή την 
προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας», ∆ράση: 4.3.1: «Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων» 
του ΠΑΑ 2014-2020. 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στην Ελλάδα, ένα από τα  σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γεωργία σε σχέση µε 

τους υδάτινους πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανοµή µεταξύ της διαθεσιµότητας του νερού 

και της ζήτησής του για αρδευτική χρήση. Οι βροχοπτώσεις και τα φαινόµενα απορροής λαµβάνουν 

χώρα κυρίως την περίοδο του χειµώνα µε αποτέλεσµα, κατά την περίοδο αυτή, τεράστιες ποσότητες 

ύδατος να χάνονται στην θάλασσα. Αντίθετα το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από έντονη ανοµβρία ενώ 

η ζήτηση για αρδευτικό νερό είναι µέγιστη αφού οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών είναι µεγάλες 
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και η άρδευση αποτελεί πολλές φορές καθοριστικό παράγοντα για την παραγωγικότητα και 

βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη που 

υπάρχει για καλύτερη  διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία. 

Ο κύριος στόχος του µέτρου αυτού είναι η επίτευξη µιας ισορροπίας µεταξύ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές 

υποδοµές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισµών (κυρίως για 

περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής  γεωργίας. 

Ως κύριος τοµέας εστίασης για το υποµέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α (αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία) ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

(προτεραιότητα 2Α) αποτελεί  έµµεσο στόχο του µέτρου αυτού. 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία (5Α) απαιτεί µια ολιστική 

προσέγγιση στη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος: υδροληψία – µεταφορά - διανοµή - 

εφαρµογή στο φυτό. 

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε µέτρα διαχείρισης της ζήτησης 

του νερού στη γεωργία και συµπεριλαµβάνονται στα εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών  

Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ). 

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη µείωση απωλειών και στην εφαρµογή 

µεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασµό µε στάγδην 

άρδευση) µε αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωµένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά 

συµβάλλουν άµεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία. 

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιµοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού 

(ανακυκλωµένα ύδατα). 

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υποµέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων 

συνοδευτικών µελετών τους όπως: 

• εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών 
τους υποδοµών 

• ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
• χρήση ανακυκλωµένων υδάτων. 

Συµπληρωµατικά των ανωτέρω και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της εξυπηρέτησης του 

στόχου για αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία (5Α), σηµαντικό ρόλο παίζει η 

καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού, που χρησιµοποιείται στη γεωργία. Βασικό Μέτρο 

διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης - µε 

απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώµατα - από συλλογικά ολοκληρωµένα έργα, η 

διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραµµατισµό των αρδεύσεων και στη µέτρηση του 

εφαρµοζόµενου νερού, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα 

υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώµατα. 

Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού, καθώς και ο έλεγχος των 

εφαρµοζόµενων µεθόδων άρδευσης, συµβάλλουν έτσι στη µείωση των απολήψεων του νερού και 
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συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού. 

Σηµειώνεται ότι η ανεξέλεγκτη ιδιωτική άρδευση µε απόληψη κυρίως από υπόγεια υδατικά σώµατα 

αποτελεί τη βασική αιτία υποβάθµισης των υπόγειων υδατικών σωµάτων στην Ελλάδα. Η 

συγκράτηση των χειµερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς µήνες, όπου η 

ζήτηση για νερό άρδευσης είναι αυξηµένη, οδηγεί σε µείωση των πιέσεων των υπόγειων υδάτων. Σε 

συνδυσµό δε µε την κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων επιτυγχάνεται συνολικά µείωση της 

κατανάλωσης του νερού και συνεπώς αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη 

γεωργία. 

Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εµπλουτισµοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της 

ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συµβάλλουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων υφαλµύρυνσης και 

στην αποκατάσταση προβληµατικών υπόγειων υδάτινων συστηµάτων εξασφαλίζοντας παράλληλα 

νερό για τη γεωργία. Τα έργα αυτά συµβάλλουν µόνο έµµεσα στη στόχευση του παρόντος 

Υποµέτρου και γι αυτό προτείνονται ως επιλέξιµα, µόνο όταν είναι συµπληρωµατικά έργα άλλων 

προτεινόµενων δράσεων µε άµεση στόχευση τη µείωση της κατανάλωσης του νερού (π.χ. 

ανακαίνιση αρδευτικού δικτύου µε απόληψη από γεωτρήσεις). Σε συµφωνία µε τα ανωτέρω, η 

συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει επιπλέον µελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων: 

• ταµίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων 
• τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. 

Η διαχείριση των έργων µέχρι του ορίου των 2,2 εκ. € πραγµατοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, 
όπως αναφέρεται και στο εγκεκριµένο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές εστίασης του 
ΠΑΑ 2014-2020:  

Πίνακας 1.1 (Πρωτογενής Επιπτώσεις) 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 5 «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς 
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίµατος στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοπονίας» 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία» 

 
2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε κάθε προκηρυσσόµενη δράση, θα πρέπει να συνεισφέρουν 

στην εκπλήρωση των παρακάτω δεικτών:  

Πίνακας 1. ∆είκτες Εκροών 

∆είκτης Εκροών 
(Output) 

Περιγραφή ∆είκτη 
Περιοχή 
Εστίασης 

Τρόπος Συµπλήρωσης/Υπολογισµού 

Ο1* 
Συνολικές δηµόσιες 
δαπάνες (€) 

5Α ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

Ο2 Συνολική επένδυση (€) 5Α ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

Ο3 

Αριθµός 
δράσεων/πράξεων στις 
οποίες παρέχεται 
στήριξη 

5Α ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
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Ο5* 
Συνολική έκταση (σε 
εκτάρια) (αφορά την 
αρδευόµενη έκταση) 

5Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

SOb 

Συνολική τυπική 
απόδοση καλλιεργειών 
(€) –  
υφιστάµενη 
κατάσταση 

5Α 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(µε βάση τη γεωργο-οικονοµική µελέτη  που 

υποβάλλει µαζί µε την αίτηση στήριξης και 

λαµβάνοντας υπόψη βοηθητικό αρχείο excel 

που υπάρχει στο ΟΠΣΑΑ) 

SOa 

Συνολική τυπική 
απόδοση καλλιεργειών 
(€) –  
τελική κατάσταση 

5Α 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(µε βάση τη γεωργο-οικονοµική µελέτη  που 

υποβάλλει µαζί µε την αίτηση στήριξης και 

λαµβάνοντας υπόψη βοηθητικό αρχείο excel 

που υπάρχει στο ΟΠΣΑΑ) 

PWS  

∆υνητική 
εξοικονόµηση νερού  
(Potential Water 
Savings) 

5Α 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(µε βάση µελέτη που υποβάλλει µαζί µε την 
αίτηση στήριξης) 

ERWU 

Πραγµατική µείωση 
της χρήσης νερού)  
(Effective Reduction in 
Water Use) 

5Α 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(µε βάση µελέτη που υποβάλλει στο τέλος του 
έργου) 

*(∆είκτης Πλαισίου Επίδοσης) 

Πίνακας 2. ∆ιαστάσεων ∆εικτών 
(Ορισµένοι ∆είκτες Εκροών αναλύονται σε ∆ιαστάσεις σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:) 

∆είκτης Εκροών 
(Output) 

∆ιάσταση ∆είκτη 

 
Περιγραφή 

δεδοµένων διάστασης  
(απάντηση) 

Τρόπος 
Συµπλήρωσης/Υπολογισµού 

Ο1, O3 
 

Αφορά χρηµατοδοτικά  
εργαλεία? 

FI1=ΝΑΙ  
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(επιλέγει FI2=OXI) FI2=OXI 

O1 Κατηγορία Περιοχής 

LFA1=Ορεινή Περιοχή 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
(επιλέγει ένα  

δεδοµένο διάστασης 
µε βάση αναρτηµένο στο 

ΟΠΣΑΑ αρχείο excel) 

LFA2=Περιοχή που 
αντιµετωπίζει φυσικούς 

περιορισµούς  
εκτός της ορεινής 

LFA3=Περιοχή που 
επηρεάζεται 

από ειδικά µειονεκτήµατα 

LFA4=Περιοχή που δεν 
αντιµετωπίζει  

φυσικούς περιορισµούς ή 
ειδικά µειονεκτήµατα 
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Πίνακας 3. ∆είκτες Αποτελεσµάτων/Στόχων 

∆είκτης στόχων 
/ 

αποτελέσµατος 
(Target/Result) 

Περιγραφή ∆είκτη 
Τιµή Στόχου 
 (έτος 2023) 

Τρόπος Υπολογισµού 

R12/T14 

Ποσοστό αρδευόµενης γης 
που εντάσσεται σε πιο 
αποδοτικό αρδευτικό 
σύστηµα (5Α) 

4,97% 

AYTOMATA 
(=O5/CI20 όπου  
Ο5=η αρδευόµενη γη των δράσεων 
της 5Α και CI20=1.025.210ha η 
συνολική αρδευόµενη γη της χώρας) 

R13* 

Αύξηση της αποδοτικότητας 
ως προς τη χρήση ύδατος 
στη γεωργία σε 
υποστηριζόµενα έργα του 
ΠΑΑ (5Α) 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ,  
λαµβάνοντας υπόψη τους δείκτες 
εκροών SO, PWS και ERWU 

* Υπολογίζεται, από εξωτερικό αξιολογητή, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης του ΠΑΑ, τα  
 έτη 2017, 2019, 2024 κι αφορά όλες τις δράσεις της 5Α 
  
Πίνακας 4. ∆είκτες Επιπτώσεων 

Κωδικός  
∆είκτη 

Περιγραφή ∆είκτη 
Τρόπος 
Υπολογισµού 

I.10/CI39 
Άντληση νερού στη 
γεωργία 

Εξωτερικός 
Αξιολογητής* 

I.11/CI40 Ποιότητα των υδάτων 
Εξωτερικός 
Αξιολογητής* 

*Υπολογίζεται από εξωτερικό αξιολογητή, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης του ΠΑΑ, τα 
έτη 2019 και 2024 και αφορά όλο το ΠΑΑ 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1   Η συγχρηµατοδοτούµενη1  δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται 

σε 4.710.000 € µε την παρούσα πρόσκληση. 

    

3.2 Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ (µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ) δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό 

ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να 

προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε 

περίπτωση τους δυνητικούς δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΠΑΑ και της ΕΥ∆ 

ΕΠ ΠΝΑ.  

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης [ή εναλλακτικά έως το 110% αυτής ή και 

µεγαλύτερο, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.1 της 

παρούσας πρόσκλησης]. 

 

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1  Ως επιλέξιµες είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 60, § 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι 

δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Εξαιρούνται οι 

δαπάνες για τα γενικά έξοδα οι οποίες είναι επιλέξιµες, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παράγραφος 2 

                                           

1 Όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΠΑΑ για τον 
υπολογισµό της κοινοτικής συνεισφοράς 
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του κανονισµού µε αρ. (ΕΕ) 1303/2013, εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί και πληρωθεί από τον 

δικαιούχο µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.  

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η 

∆εκεµβρίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείµενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική 

αίτηση πληρωµής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο µέχρι 31/8/2023. 

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα 

εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωµές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) 

τροποποίηση και αντικατάσταση της µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

4.4 Ως ελάχιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000,00 

€. 

4.5 Ως µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

2.200.000,00 € 

4.6 Έργα µε έσοδα 

∆εν αφορά την παρούσα δράση σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 65 του Καν. 1303/2013. 

4.7 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας 

• Οι πράξεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους όρους του άρθρου 46 του Καν. 

1305/2013. Οι απαιτήσεις του άρθρου 46 ανά κατηγορία επένδυσης αναφέρονται στο 

συνηµµένο οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης. 

• Οι πράξεις θα πρέπει να πληρούν τους επιπλέον όρους που ορίζονται στα κριτήρια 

επιλεξιµότητας της δράσης 4.3.1, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

• Οι επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα άρθρα 45, 60, 61 του Καν. 

(ΕΕ) 1305/2013 και το άρθρο 69 του Καν.1303/2013. 

• Η αγορά µη οικοδοµηµένης και οικοδοµηµένης γης είναι µη επιλέξιµη για ποσό που 

υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης της πράξης. 

4.8  ∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους:   ∆εν αφορά την παρούσα δράση. 

5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.1 H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 

ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να 

διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσµο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».  

Τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, 

εµφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ µε την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης». 
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Επιπλέον, η υπογεγραµµένη αίτηση στήριξης και τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία δεν 

ορίζεται η ηλεκτρονική υποβολή υποβάλλονται στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερµούπολη, 

Σύρος. Τα δικαιολογητικά/έγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά εµφανίζονται στο 

ΟΠΣΑΑ µε την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης». 

5.2 Ηµεροµηνίες υποβολών αιτήσεων στήριξης 

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03.09.2018 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15.02.2019 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, υπογεγραµµένης αίτησης στήριξης και συνηµµένων 

δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΥ∆ ΕΠ 

ΠΝΑ έως την 15.02.2019 

∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και αιτήσεις για τις 

οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 

5.3 Ειδικότερα, η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Τυποποιηµένη αίτηση στήριξης (επισυνάπτεται υπόδειγµα). 

(ii) Λοιπά στοιχεία και ειδικότερα: 

1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις ή 
απαλλαγή, 

2. Μελέτη δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της µε αριθµ. 
165/20277/06.02.2018 (ΦΕΚ 863/23.03.2018, τ. Β΄) Απόφασης της ∆/νσης Εγγείων 
Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων και η εγκριτική της απόφαση, 

3. Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διαχείρισης ή του δικαιούχου από το οποίο θα προκύπτει 
αν στην προτεινόµενη πράξη υπάρχει ήδη εγκατεστηµένος υδροµετρητής, 

4. Για επένδυση συνεπαγόµενη καθαρή αύξηση αρδευόµενης έκτασης σε σύνδεση µε 
υφιστάµενο ταµιευτήρα σε υδάτινο σώµα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί 
κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα:  
-Περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013 στην οποία 
περιλαµβάνεται µέγιστη υδροληψία ή ελάχιστη οικολογική παροχή σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60. 
-Έγγραφο/Βεβαίωση του Φορέα ∆ιαχείρισης του ταµιευτήρα από το οποίο να προκύπτει 
ότι από την προτεινόµενη πράξη δεν προσβάλλονται τα όρια µέγιστης υδροληψίας ή 
ελάχιστης οικολογικής παροχής που αναφέρονται στη σχετική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του ταµιευτήρα, 

5. Μελέτη ενεργειακής εξοικονόµησης και εγκριτική της απόφαση, 
6. Βεβαίωση δικαιούχου από την οποία θα προκύπτει ότι η επένδυση εγκατάστασης 

παραγωγής ενέργειας που προβλέπεται στην προτεινόµενη πράξη αφορά αυτοπαραγωγή 
µε ενεργειακό συµψηφισµό (net metering) 

7. Στοιχεία τεκµηρίωσης της κοστολόγησης εργασιών στην περίπτωση που ο 
προϋπολογισµός δεν προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του 
αρµόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου 

8. ∆ικαιολογητικά για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης ή και της διαδικασίας 
ανάληψης νοµικής δέσµευσης, όπως αυτά καθορίζονται στον οδηγό προληπτικών 
ελέγχων. Υποβάλλονται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης 
στήριξης η δηµοσίευση διακήρυξης ή και η υπογραφή σύµβασης µε ανάδοχο, 

9. Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
(εφόσον απαιτείται), 

10. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου για την 
εκτέλεση της πράξης (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά, κ.λπ), 
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11. Στοιχεία τεκµηρίωσης εξασφάλισης γης ή, σε περίπτωση που απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις, απόφαση καθορισµού τιµών µονάδας από το δικαστήριο (για έργα 
µέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. €)  

12. Για προτεινόµενες πράξεις µέχρι του ορίου των 2,2 εκ. €: Απόφαση αρµοδίων ή και  
συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων αρµοδίων οργάνων, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης  (π.χ. σχετική 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

13. Για υφιστάµενες υποδοµές: άδεια χρήσης νερού ή νόµιµη απαλλαγή 
14. Γεωργοοικονοµοτεχνική µελέτη τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση 
15. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση  
16. Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών µελετών  
17. Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης, 
18. Εγκριτική απόφαση οριστικής µελέτης, τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός, συνοπτική 

προµέτρηση, αναλυτικό τιµολόγιο, 
19. Οριζοντιογραφία γενικής διάταξης έργου (δικαιολογητικό που υποβάλλεται ταχυδροµικά) 
20. Άδειες και εγκρίσεις, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα αποτύπωσης των αδειών 

και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης, 
21. Υπογεγραµµένη σύµβαση µε τον ανάδοχο (εφόσον υπάρχει) 
22. Απόφαση ένταξης έργου που αξιοποιείται από την προτεινόµενη πράξη σε 

συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 
 

(iii) Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf.  

Στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, εκτός της υπογεγραµµένης αίτησης στήριξης, υποβάλλονται ταχυδροµικά:  

• Λοιπά τεύχη και σχέδια µελετών 

• Τα δικαιολογητικά/έγραφα, τα οποία εµφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ µε την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο 

πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης». 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία 

οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι λαµβάνουν αυτοµατοποιηµένο email από το ΟΠΣΑΑ που τους 

ενηµερώνει πως η αίτηση στήριξής τους, υποβλήθηκε επιτυχώς µε στοιχεία ηµεροµηνίας και 

έλαβε κωδικό ΟΠΣΑΑ………. 

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογή, η πληρότητα του 

ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης 

των αιτούντων. 

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι αιτούντες αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της 

νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων. 

Παρατήρηση: Σηµειώνεται ότι οι µελέτες (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων αυτών) καθώς 
και τα τεύχη δηµοπράτησης που τυχόν θα υποβληθούν, θα πρέπει να φέρουν 
υπογραφές/σφραγίδες/ηµεροµηνίες για τη σύνταξη/θεώρηση/έγκριση (κατά περίπτωση και 
ανάλογα µε την ωριµότητά τους). 

 

5.4 ∆ιόρθωση – ανάκληση αιτήσεων στήριξης πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

Οι αιτούντες µπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα 

δικαιολογητικά, ακόµη και µετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η 

καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό 

ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται, κατά περίπτωση, στα ως άνω πληροφοριακά 

συστήµατα. 

Εφόσον η διόρθωση αφορά και σε δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί σε έντυπη µορφή, 

αυτά αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ για την αντικατάστασή τους. 
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Πέραν των ανωτέρω οι αιτούντες δύνανται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν 

µέρει µετά από σχετικό αίτηµά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καν. 809/2014. Η ανάκληση 

επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή 

τµήµατα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί. 

6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1 Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης πραγµατοποιείται 

µέσω του ΟΠΣΑΑ και η αξιολόγηση είναι συγκριτική. 

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου δύναται να ζητηθεί, η υποβολή συµπληρωµατικών 

στοιχείων και διευκρινήσεων, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου στον δυνητικό δικαιούχο. Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ 

προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου 

και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που 

ζητούνται µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη 

κατανόηση του περιεχοµένου της αίτησης στήριξης. Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει 

ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα συµπληρωµατικά στοιχεία και τις διευκρινήσεις στοιχείων, για τα 

οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική τους υποβολή και ταυτόχρονα ενηµερώνει µε 

υπογεγραµµένη επιστολή υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, την ΕΥ∆ 

ΕΠ ΠΝΑ, εντός της παραπάνω προθεσµίας. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία και οι διευκρινήσεις 

στοιχείων, για τα οποία δεν ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣΑΑ, 

υποβάλλονται συνηµµένα της υπογεγραµµένης επιστολής υποβολής. 

Στον έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 48, § 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαµβάνεται 

επαλήθευση: 

α) της επιλεξιµότητας του δικαιούχου, 

β) των κριτηρίων επιλεξιµότητας, των δεσµεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται µε 

την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη, 

γ) της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια επιλογής, 

δ) της επιλεξιµότητας των δαπανών της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε 

την κατηγορία δαπανών ή τη µέθοδο υπολογισµού που πρέπει να χρησιµοποιείται όταν η 

ενέργεια ή µέρος αυτής εµπίπτει στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

ε) του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουµένων των συνεισφορών σε είδος και του 

κόστους απόσβεσης. Οι δαπάνες αξιολογούνται µε χρήση κατάλληλου συστήµατος αξιολόγησης, 

όπως δαπάνες αναφοράς, σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή επιτροπή αξιολόγησης. 

Αρχικά ελέγχεται η εµπρόθεσµη υποβολή, η πληρότητα και η συµµόρφωση των υποβληθεισών 

αιτήσεων ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε τον «Οδηγό ∆ιοικητικού Ελέγχου 

Αιτήσεων Στήριξης». 

Στη συνέχεια οι αιτήσεις βαθµολογούνται µε βάση τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τον 

«Οδηγό ∆ιοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης» και προσδιορίζεται το ποσό και ποσοστό 

στήριξης. 

Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου κριτηρίων επιλογής, 

όπως αυτό απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ. 

Με βάση τα ως άνω αποτελέσµατα εκδίδεται Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου στον 

οποίο παρουσιάζονται οι παραδεκτές και µη παραδεκτές αιτήσεις. Οι παραδεκτές αιτήσεις 

κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθµολογική σειρά. Στον Πίνακα επισηµαίνονται: 

i. οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, των οποίων ο προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης 

δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η βαθµολογία είναι 

µεγαλύτερη τυχόν ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση· 

ii. οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους,  

iii. το οικονοµικό αντικείµενο των αιτήσεων, έτσι όπως διαµορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.  
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Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, σύµφωνα µε το σηµείο i ανωτέρω, εντάσσονται στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2. 

Ο ανωτέρω πίνακας συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες για την πρόσβαση των αιτούντων 

στο αναλυτικό αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ, για 

τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 

25 του Ν. 2690/1999, τον τρόπο, τον τόπο και τις προθεσµίες υποβολής της εν λόγω 

προσφυγής. Ο πίνακας δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανάρτηση στις ιστοσελίδες του 

ΠΑΑ και της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον ενδιαφερόµενο και τυχόν 

άλλα µέσα) για την ενηµέρωση των αιτούντων. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι λαµβάνουν αυτοµατοποιηµένο email από το ΟΠΣΑΑ που τους 

ενηµερώνει για το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου (θετικό ή αρνητικό). Στην περίπτωση 

που το αποτέλεσµα είναι αρνητικό, το αυτοµατοποιηµένο email παραπέµπει τους δυνητικούς 

υποψηφίους στο σύνδεσµο του ΟΠΣΑΑ ώστε να ενηµερωθούν για τους λόγους απόρριψης 

καθώς και για το δικαίωµα, την προθεσµία και τον τόπο υποβολής της προσφυγής. 

Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας 

επτά (7) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης και εξετάζεται σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 

3521/Β/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 

712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, 

Ναυτιλίας και Τουρισµού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Με βάση το αποτέλεσµα της εξέτασης, επικαιροποιείται ο Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού 

Ελέγχου, ο οποίος αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται αµελητί στους 

προσφεύγοντες. 

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, προβαίνει σε υπερδέσµευση του ποσού της πρόσκλησης µε σκοπό:  

1. την προσαρµογή, όπου απαιτείται, του οικονοµικού αντικειµένου των αιτήσεων που έχουν 

ήδη επιλεγεί προς στήριξη· 

2.  την ένταξη στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης των αιτήσεων που µετά την εξέταση της 

σχετικής προσφυγής, συγκεντρώνουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση της τελευταίας πρότασης 

που επιλέχθηκε προς στήριξη, σύµφωνα µε το σηµείο i ανωτέρω. 

Το ποσό της υπερδέσµευσης µπορεί να ανέλθει έως το 110% της συνολικής δηµόσιας ενίσχυσης 

που καθορίζεται στην πρόσκληση, δυνάµει της οποίας υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις 

στήριξης. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέρω 

ενεργειών ή και σε άλλες πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, δύναται να αυξηθεί. Στην 

περίπτωση εκχώρησης της αρµοδιότητας, η εν λόγω αύξηση απαιτεί την έγκριση της ΕΥ∆ ΠΑΑ. 

Στην περίπτωση όπου µετά τις ανωτέρω ενέργειες δεν καλύπτεται το καθορισµένο επίπεδο 

υπερδέσµευσης, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, δύναται να προβεί σε επιλογή επόµενων στη σειρά κατάταξης 

αιτήσεων στήριξης του επικαιροποιηµένου Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου, εφόσον 

αυτές συγκεντρώνουν βαθµολογία µεγαλύτερη της τυχόν ελάχιστης βαθµολογίας που ορίζει η 

πρόσκληση.»  

Οι αξιολογητές και τα µέλη των σχετικών οµάδων/επιτροπών είναι  στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ 

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτοµα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές αίτησης 

στήριξης δεν συµµετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριµένη 

αίτηση. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτοµα που µετέχουν στη διαδικασία του διοικητικού 

ελέγχου των αιτήσεων στήριξης δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων, µέσω υποβολής 

κατάλληλης δήλωσης. 

6.2 Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη εκδίδεται απόφαση ένταξης πράξεων, µε την 

οποία κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ κατά την έννοια του άρθρου 2, § 9 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. Η απόφασης ένταξης της πράξης (συνηµµένο υπόδειγµα) 

καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ µε ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ και δύναται να περιλαµβάνει µία ή 

περισσότερες πράξεις. Τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. 
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Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ µετά την έκδοση της απόφασης, καταχωρεί τα στοιχεία της (αριθ. και 

ηµεροµηνία πρωτοκόλλου, Α∆Α) στο ΟΠΣΑΑ. 

Η οριστική εγγραφή της πράξης στο Π∆Ε γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Οι δικαιούχοι ενηµερώνονται µε αυτοµατοποιηµένο email από το ΟΠΣΑΑ πως η πρότασή τους 

εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020. 

6.3.  Η Απόφαση αναρτάται στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ 

ΕΠ ΠΝΑ. Επιπλέον δηµοσιοποιείται µε ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, µε κάθε άλλο πρόσφορο 

τρόπο ή/και κοινοποιείται ατοµικά (µέσω ηλεκτρονικού, τηλεοµοιοτυπίας ή απλού 

ταχυδροµείου) στο δικαιούχο. 

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε κα Αγγελική 

Παλαιολόγου τηλ. 22813 60819, e-mail: agelpale@mou.gr και στην κα Αγάπη Αδαµοπούλου 

τηλ. 22813 60824, e-mail:  aadamopoulou@mou.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το 

θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 

επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 

υποβολή των αιτήσεων στήριξης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.agrotikianaptixi.gr και www.pepna.gr. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό 

εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ ΠΑΑ και ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το 

ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία. 

7.3 Η ΕΥ∆ ΠΑΑ και η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, µεριµνούν για την ευρεία δηµοσιοποίηση, µέσω του τύπου ή/και 

ηλεκτρονικά, της πρόσκλησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι 

έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόµενο της πρόσκλησης. Επιπλέον, η 

πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 

(www.agrotikianaptixi.gr) και της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ (www.pepna.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 

και κοινοποιείται σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο µε 

τα αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησής της. 

Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα υλοποίησης των 

προκηρυσσόµενων µέτρων/υποµέτρων/δράσεων, η πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς και 

δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ. 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
  
 
  

Γεώργιος Χατζηµάρκος 
 

 
Συνηµµένα: 

1. Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων (ακολουθεί στην παρούσα) 

Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.agrotikianaptixi.gr και 

www.pepna.gr 

2. Υπόδειγµα Αίτησης στήριξης, 

3. Οδηγός ∆ιοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης, 

4. Οδηγός Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

5. Κριτήρια Επιλεξιµότητας και Κριτήρια Επιλογής (ενσωµατώνονται στον Οδηγό ∆ιοικητικού Ελέγχου 

Αιτήσεων Στήριξης), 
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6. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη 

(Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_301015), 

7. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Εξασφάλιση Προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία 

(Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_301015), 

8. Η µε αριθµ. πρωτ. 165/20277/06-02-2018 (ΦΕΚ 863/12-03-2018, τ. Β’) απόφαση της ∆/νσης 

Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

σχετικά µε την εξοικονόµηση ύδατος. 

9. Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων υποστηρικτικών - τεχνικών µελετών της πράξης. 

10. Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης. 

11. Κατάλογος Περιοχών που Αντιµετωπίζουν Φυσικούς Περιορισµούς ή Ειδικά Μειονεκτήµατα 

12. Πίνακας Συµµόρφωσης της προτεινόµενης πράξης µε τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020, 

13. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης, 

14. Υπόδειγµα Απόρριψης, 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 

- ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου 

• Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

1. Γραφείο Υπουργού, κ. Ευάγγελου Αποστόλου 

2. Γραφείο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαµπου Κασίµη 

3. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του ΠΑΑ 2014-2020 

� Προϊστάµενο ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020, κ. Νικόλαο Μανέτα 

� Μονάδα Θεσµικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης  

� Μονάδα Χρηµατοοικονοµικών Ροών και ΟΠΣΑΑ 

� Μονάδα ∆ικτύωσης και ∆ηµοσιότητας 

4. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 

� Προϊσταµένη ΕΥΕ, κα Παναγιώτα Πυριοβολή  

� Μονάδα ∆ηµοσίων Υποδοµών και Παρεµβάσεων 

5. Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού & Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)  

� Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, κ. Φραγκίσκο Μαχλέρα 

Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη, 

2. Προϊστάµενο ΕΥ∆, 

3. Μονάδα Β2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ 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 ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της 

πράξης (εάν υπάρχει) ή από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ (ή εναλλακτικά ο ΕΦ∆). 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τους 18 (δεκαοκτώ) 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 της ∆Α 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. [∆ύναται να οριστούν από τον ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ µικρότερα χρονικά όρια των 

ανωτέρω].  

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να επιφέρουν την 

επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά 

και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης 

ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).  

(ii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο 
φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνουν έγκριση από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ 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. 
Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 

(iv) Να ενηµερώνουν έγκαιρα ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ 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 θεσµικό 

πλαίσιο του µέτρου/υποµέτρου/δράσης ή/και τις απαιτήσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ.  

(v) 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. 

(vi)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν 

στο ΟΠΣΑΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(vii) Να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΠΑΑ ή άλλους 

φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασµό της, όλες τις 
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πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος, 

ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη καθορισµένων στόχων και προτεραιοτήτων. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ µέσω των 

αιτήσεων πληρωµής. 

(ii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ και στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία για τους 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 ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ, ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, 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. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν 

το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:  

α) Για πράξεις που περιλαµβάνουν επένδυση σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός 

πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους 

κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: 

� παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

προγράµµατος 

� αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε 

µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

� ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των 

όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

ΠΑΑ (ή εναλλακτικά τον ΕΦ∆) ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την 

πράξη. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της 

πράξης, από την ∆.Α. ή τον ΕΦ∆. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των 

µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η 

υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) 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 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των 

δεδοµένων. 

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του 

Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/669 και 
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σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του 

ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΦ∆.  

5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 

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. 

6. 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.  
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