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Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ππνβνιήο ησλ παξαζηαηηθψλ ζπκκφξθσζεο
εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Γξάζεο 10.1.09 «Γηαηήξεζε απεηινχκελσλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ»
ηνπ Μέηξνπ 10 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Διιάδαο (Π.Α.Α.) 2014-2020, ειήθζε ππφςε ην αθφινπζν ζεζκηθφ πιαίζην:
1. Τνλ Καλ. (Δ.Δ.) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ
θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ
Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ
Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006, φπσο ηζρχεη.
2. Τνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ
Σπκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη
3. Τνλ Καλ. (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94,
(ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ
Σπκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη.
4. Τνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) θαη γηα ηε ζέζπηζε
κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
5. Τνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΤΑΑ) , φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
6. Τνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά
ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιιαπιή
ζπκκφξθσζε, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
7. Τνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ηνπο φξνπο απφξξηςεο θαη αλάθηεζεο πιεξσκψλ θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο, ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
8. Τνλ Καλ.(ΔΔ) 2017/2393 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ
2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013, γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ), (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013
ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο,
(ΔΔ) αξηζ. 1307/2013, πεξί ζεζπίζεσο θαλφλσλ γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο βάζεη
θαζεζηψησλ ζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 γηα ηε
ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη (ΔΔ) αξηζ. 652/2014 γηα ηε ζέζπηζε
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ, αθελφο, ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα, ηελ
πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη, αθεηέξνπ, ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ην θπηηθφ
αλαπαξαγσγηθφ πιηθφ.
9. Τνλ Καλ. (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
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ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ)
10. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 κέρξη θαη 29 ηνπ Ν. 2637/1998 (ΦΔΚ 200/Α΄/1998) «Σχζηαζε Οξγαληζκνχ
Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2732/1999 (ΦΔΚ 154/Α΄/1999), ην άξζξν
24 ηνπ Ν. 2945/2001 (ΦΔΚ 223/Α΄/2001), ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3508/2006 (ΦΔΚ 249/Α΄/2006) θαη ηα
άξζξα 32 θαη 33 ηνπ Ν. 3698/2008 (ΦΔΚ 198/Α΄/2008), φπσο ηζρχεη.
11. Τνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
12. Τελ ππ’ αξηζ. 282966/09-07-2007 (ΦΔΚ 1205/Β΄/2007) Κνηλή Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο &
Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο
Πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ησλ εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ
Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ)» φπσο ηζρχεη.
13. Τελ ππ' αξηζ. 132537/21-4-2011 (ΦΔΚ 684/Β΄/2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ
ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Καλνληζκνχ Οξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ
Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ θαη
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)– Ν.Π.Η.Γ.
φπσο ηζρχεη.
14. Τελ ππ’ αξηζ. 324005/09-09-2008 (ΦΔΚ 1886/Β΄/2008) Κνηλή Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ «Αλαδηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο θαη
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ Δηδηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ γηα ην
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ.
5439/134552/04.12.2015 ΚΥΑ (ΦΔΚ 636/Β΄/07-12-2015) θαη ηζρχεη.
15. Τελ ππ’ αξηζ. 327739/11-10-2007 (ΦΔΚ 2038/Β΄/2007) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
& Τξνθίκσλ «Γηαπίζηεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) – Ν.Π.Η.Γ. σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ γηα ηηο
δαπάλεο ησλ γεσξγηθψλ ηακείσλ (Δ.Γ.Τ.Δ. θαη Δ.Γ.Τ.Α.Α.)», φπσο ηζρχεη.
16. Τελ ππ’ αξηζ. 281255/06-05-2008 (ΦΔΚ 794/Β΄/2008) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
& Τξνθίκσλ «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Γηαδηθαζηψλ Διέγρσλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο
Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)»,
φπσο ηζρχεη.
17. Τελ ππ’ αξηζ. 2538/7.11.2011 (ΦΔΚ 4941/Β’/2011) Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα
δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ Δζληθνχο ή Κνηλνηηθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή
Αλάπηπμε ηεο Διιάδνο 2007-201,3 φπσο ηζρχεη.
18. Τελ ππ’ αξηζ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο γηα ζηήξημε απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη.
19. Τελ 1065/19-04-2016 (ΦΔΚ 1273/Β’/2016) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ γηα ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο
Διιάδαο 2014-2020», φπσο ηζρχεη.
20. Τελ ππ’ αξηζ. 1251/20-05-2016 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
«Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΔΥΓ ΠΑΑ) ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Εσηθψλ Γελεηηθψλ Πφξσλ θαη
Σπζηεκάησλ Δθηξνθήο Εψσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, σο Δλδηάκεζνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Πξάμεσλ ΠΑΑ» (ΦΔΚ Β΄ 1580/2016).
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21. Τελ αξηζ. 401/48520/29.03.2018 (ΦΔΚ Β΄ 1226/2-4-2018) Υπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 10.1.09
“Γηαηήξεζε απεηινχκελσλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ”, ηνπ Υπνκέηξνπ 10.1 «ελίζρπζε γηα
γεσξγνπεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο ππνρξεψζεηο», ηνπ Μέηξνπ 10 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη
θιηκαηηθά κέηξα» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2014-2020, φπσο
ηζρχεη.
22. Τελ ππ’ αξηζ. 428/51088/3-4-2018 (ΑΓΑ: Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Λ) Δγθχθιηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξηζ.
401/48520/29-3-2018 (ΦΔΚ Β΄1226/2-4-2018) Υπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ
εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 10.1.09 “Γηαηήξεζε απεηινχκελσλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ”, ηνπ
Μέηξνπ 10 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2014-2020.
Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Υπνπξγηθή Απφθαζε (Υ.Α.) θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
20, νη δηθαηνχρνη κεηά ηε ιήμε ηνπ θάζε έηνπο εθαξκνγήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαζηαηηθά
ζπκκφξθσζεο ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ:
 ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο
θαζψο θαη
 ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο Γξάζεο γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο.
Σε απηφ ην πιαίζην νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθα ησλ ελεκεξσκέλσλ ρεηξφγξαθσλ κεηξψσλ
θαηαγξαθήο γηα όιεο ηηο εθκεηαιιεύζεηο ηωλ αηγνπξνβάηωλ θαη ηωλ ρνηξνεηδώλ ζηηο αξκφδηεο
Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνθεηκέλνπ νη ειεγθηέο λα πξνβνχλ ζηνλ πξνβιεπφκελν
δηνηθεηηθφ έιεγρν πιεξσκήο.
Τα κεηξψα ππνβάιινληαη:
 Γηα ηελ 1ε πξόζθιεζε απφ 05/04 έωο θαη 25/04 εθάζηνπ έηνπο εθαξκνγήο. Δμαίξεζε απνηειεί ην
πξώην έηνο εθαξκνγήο γηα ην νπνίν ηα κεηξψα ππνβάιινληαη απφ 15/04/2019 έωο θαη
03/05/2019.
 Γηα ηε 2ε πξόζθιεζε απφ 13/05 έωο θαη 31/05 εθάζηνπ έηνπο εθαξκνγήο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Γξ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΡΡΑ
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