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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 7.1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

 

ΤΟ ΟΠOΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει. 

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20-12-2013), 
όπως ισχύει. 

3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20-
12-2013), όπως ισχύει. 

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. με αρ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).  

                             ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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5. Το Ν. 4314/2014  για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει. 

6. Την με αρ. πρωτ. 152950/23-10-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020». 

7. Την με αρ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όπως ισχύει. 

8. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015) Υ.Α. «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε & 
αντικαταστάθηκε από την Υ.Α. με αρ.  110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016) & όπως αυτή ισχύει. 

9. Την με αρ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) Απόφαση Διορισμού του κ. Χαράλαμπου Π. 
Κασίμη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων.  

10. Την με αρ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ  2366/Α/2015)) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής µε εντολή Υπουργού στο Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους 
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

11. Την με αρ. πρωτ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016) ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αναδιάρθρωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

12. Τις από 04-04-2016 Αποφάσεις - Συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ 
2014-2020, όπως ισχύουν. 

13. Την με αρ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-05-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 
2014–2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222/Β’/2016) & με 
την Υ.Α. με αρ. 3485/08-11-2018 (ΦΕΚ 5091/Β’/2018). 

14. Την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (Ε.Ε. αριθ. L103), όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20). 

15. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας» (ΕΕ L206).  

16. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την Προστασία του Περι/ντος, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του από το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας & άλλες διατάξεις». 

17. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 2016)) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

18. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

19. Την με αρ. πρωτ. 37338/1807/Ε103/01-09-2010 (ΦΕΚ /Β΄/1495) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 

για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ», όπως ισχύει.  

20. Την  με αρ. πρωτ. 33318/3028 (ΦΕΚ/Β’/1289/28-12-1998) ΥΑ κύρωσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

21. Την Υ.Α 40332/26-08-2014 «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και 
Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας» (ΦΕΚ Β’ 2383/2014). 

22. Το με αρ. πρωτ. 145745/17-12-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ/ Τομέας 
Περιβάλλοντος για τη συμβατότητα & συμπληρωματικότητα της παρούσας πρόσκλησης με συναφείς 
δράσεις του ΥΠΕΝ. 

23. Το από 03-12-2012 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ε.Υ.Θ.Υ. του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με τους 
δυνητικούς Δικαιούχους του Υπομέτρου 7.1 του ΠΑΑ 2014-2020. 

24. Το με αρ. πρωτ. 145/16-01-2019 έγγραφο διατύπωσης γνώμης της Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ – Μονάδα Θεσμικής 

Υποστήριξης στο σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης. 
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Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  

- Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ  Β’ βαθμού) με σχετική 
αρμοδιότητα που θα καλύπτει το σύνολο της κάθε ομάδας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 7.1 (Πιν. 
Μ07-01 του ΠΑΑ 2014-2020 - Παράρτημα ΙI της παρούσας Πρόσκλησης) 

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 
προστατευόμενες περιοχές» του Μέτρου 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1. Περιεχόμενο 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα αφορούν την εκπόνηση μελετών 
για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της 
Κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με το 
σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020 (Κεφ. 8, Ενότητες 8.2.7.2. Μέτρο 7 - 
Γενική Περιγραφή  &  8.2.7.3.1.Υπομέτρο 7.1.).  Η υλοποίησή τους θα είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).    

Συνολικά, προβλέπεται να εκπονηθούν δέκα (10) θεματικά σχέδια διαχείρισης (ΘΣΔ),  ένα για κάθε μία από 
τις 10 χωρικές ενότητες / ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Υπομέτρου 7.1 (Πιν. Μ07-01 του ΠΑΑ 2014-
2020 - Παράρτημα ΙI της παρούσας Πρόκλησης).  

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΘΣΔ, θα μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο, οι επιδράσεις της αγροτικής 
δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις 
και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων - υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα - και μικρής 
κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης / εφαρμογής.  

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα 
ΘΣΔ δύνανται, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (Υπομέτρο 10.1 
«Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», Υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 
ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και Υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγρο-περιβαλλοντικών στόχων» & Υπομέτρο 19.2 
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER)») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Η εκπόνηση των ΘΣΔ θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς καθώς 
και συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες για την επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας 
με συναφείς δράσεις και ειδικά με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA  (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8, Εν. 
8.2.7.3.1.1. Υπομέτρο 7.1: Περιγραφή Τύπου Πράξης).            

 

1.2. Στόχοι  

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να ενσωματωθούν στο ΠΑΑ 2014-2020 ή/και να χρησιμοποιηθούν στη 
διαμόρφωση και εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη / Κοινή Αγροτική Πολιτική της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που 
βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και 
προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας, βάσει κυρίως των απαιτήσεων των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 
2009/147/ΕΚ (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8, Ενότητες 8.2.7.2, 8.2.7.3.1).             

Η υλοποίηση των ΘΣΔ αναμένεται να συμβάλλει στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 
και του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ) για τη χρηματοδότηση περιοχών NATURA 2000 κατά 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δρώντας συμπληρωματικά και σε συνέργεια με συναφείς παρεμβάσεις 
άλλων Ταμείων και Φορέων. Δύναται, επίσης να συνδράμει στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη 
διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (π.χ. Σχέδια Διαχείρισης 
Περιοχών NATURA).  

Στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, σημαντικό ρόλο θα έχουν οι τελικά ωφελούμενοι, αγρότες & 
τοπική κοινωνία, με  την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των ΘΣΔ. 
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1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις 
ή/και βοσκοτόπους - σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΔΕ 2015 - που βρίσκονται σε προστατευόμενες 
περιοχές και ειδικότερα σε:  

- περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 και  

- Εθνικά Πάρκα (Ν. 3937/2011).  
Οι ευρύτερες περιοχές εφαρμογής - προστατευόμενες περιοχές - είναι ομαδοποιημένες, με γεωγραφικά και 
μορφολογικά κριτήρια, σε δέκα (10) χωρικές ενότητες/ομάδες και αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα του ΠΑΑ 
2014-2020 (Κεφ. 8, Πιν. Μ07-01). Ο υπόψη πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (παράρτημα 
ΙΙ).  Λεπτομέρειες ως προς τη μεθοδολογία κατάρτισής του δίνονται στο ΠΑΑ 2014-2020 (Κεφ.8. Εν. 8.2.7.2).                                      
Διευκρινιστικές πληροφορίες για τη γεωγραφική κατανομή των προστατευόμενων περιοχών του υπόψη πίνακα 
του ΠΑΑ, δίνονται σε αρχείο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση (συν. 3). 
 
Λεπτομερή στοιχεία για τα όρια και τα χαρακτηριστικά των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 καθώς και των 
Εθνικών Πάρκων είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ιστοσελίδες               

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR                     

& http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433&language=el-GR, αντίστοιχα).  

 
 

1.4. Πεδίο Εφαρμογής  

1.4.1. Γενικά στοιχεία των ΘΣΔ 

Τα ΘΣΔ που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα περιλαμβάνουν τα δομικά 
στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω και θα διέπονται από τις αρχές που επίσης αναλύονται στην 
παρούσα ενότητα. 

- Στοιχεία Δομής των ΘΣΔ: 

(i) Περιγραφή του συστήματος διαβούλευσης και των συμμετοχικών δράσεων με τους άμεσα 
εμπλεκόμενους φορείς που θα υλοποιείται σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΘΣΔ. Χρονοδιάγραμμα 
συναντήσεων, δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν  σ’ αυτό το πλαίσιο. Το σύστημα 

διαβούλευσης και ο προγραμματισμός των δράσεών του, θα εγκριθούν από το Δικαιούχο στο αρχικό 
στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Η καταγραφή της υλοποίησής του θα αποτελεί διακριτό 
παραδοτέο σε κάθε φάση εκπόνησης του ΘΣΔ. 

(ii) Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή και στια 
αγροτικά οικοσυστήματά της, προστατευταία αντικείμενα, τυχόν υφιστάμενοι στόχοι διατήρησης και 
μέτρα διαχείρισης.  

(iii) Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου διαχείρισης για το Τομέα της Γεωργίας στην περιοχή 
μελέτης, με καταγραφή των αγροοικοσυστημάτων και των στοιχείων τους, των αγροτικών χρήσεων και 
δραστηριοτήτων - γεωργικών και κτηνοτροφικών - και συσχέτιση με το τύπο ή τους τύπους φυσικών 
οικοτόπων και τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην περιοχή - 
καταγραφή τυχόν πιέσεων και απειλών από την αγροτική δραστηριότητα και τυχόν άλλων 
αλληλεπιδράσεων.  

(iv) Αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση προτάσεων για γεωργικές δράσεις και πρακτικές για την 
αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων της περιοχής και τη διατήρηση / προστασία ή/και 
αποκατάσταση της τοπικής βιοποικιλότητας - ειδικά των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
(Οδηγίες 92/43/ΕΚ & 2009/147/ΕΚ) - που σχετίζεται με τις αγροτικές χρήσεις και δραστηριότητες. 
Ο σχεδιασμός των δράσεων/πρακτικών αυτών θα λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα υλοποίησής τους 
μέσω του ΠΑΑ 2014-2020, όπως προαναφέρθηκε, ως:  
A. δεσμεύσεις με εθελοντική ή υποχρεωτική τήρηση (ΠΑΑ 2014-2020-Κεφ. 8: Μέτρο 10.1,Μέτρο 12.1)  
B. μη παραγωγικές επενδύσεις μικρής κλίμακας (Κεφ. 8: Μέτρο 4.4, Μέτρο 19.2). 

(v) Στόχευση των προτεινόμενων δράσεων και συμβολή τους στη τήρηση των Οδηγιών 92/43/ΕΚ 
και 2009/147/ΕΚ. 

(vi) Προγραμματισμός της παρακολούθησης και μελλοντικής επικαιροποίησης του ΘΣΔ. 
(vii) Αποτύπωση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας με τυχόν πρόσφατα εγκεκριμένα ή/και με τα 

υπό εκπόνηση  από το Υ.Π.ΕΝ. Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), 
με τα Εθνικά/Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την προστασία συγκεκριμένων ειδών (Ασπροπάρης, 
Κιρκινέζι, Νανόχηνα) αλλά και με ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται σε 
συναφείς τομείς, πχ LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/countries/greece.html:  
LIFE ‘IGIC’ https://www.lifeigic.eu/,   LIFE‘ARCTOS/KASTORIA’ http://www.arctoslife.gr/,  
LIFE ‘Lesser Kestrel Thessaly’ http://www.lifelesserkestrel.eu/index.php?lang=el  
LIFE ‘Prespa Waterbirds’ ’https://www.prespawaterbirds.gr/sxetika-me-to-programma-w-29575.html,  

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433&language=el-GR
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/greece.html
https://www.lifeigic.eu/
http://www.arctoslife.gr/
http://www.lifelesserkestrel.eu/index.php?lang=el
https://www.prespawaterbirds.gr/sxetika-me-to-programma-w-29575.html
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     - Αρχές εκπόνησης των ΘΣΔ:       

 Για κάθε ομάδα περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 7.1 (Πίν. Μ07-1 του ΠΑΑ - Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
πρόσκλησης) θα εκπονηθεί ένα ΘΣΔ που θα καλύπτει το σύνολο των επιμέρους περιοχών της.  

 Στο κάθε ΘΣΔ θα μελετούνται διακριτά οι επιμέρους περιοχές της ομάδας, με δυνατότητα σχεδιασμού 
δράσεων σε ευρύτερο επίπεδο πολλών περιοχών ή και ολόκληρης της ομάδας, εφόσον αυτό είναι, 
τεκμηριωμένα, εφικτό και σκόπιμο. 

 Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις για τη τυποποίηση των 
πληροφοριών που αφορούν το Δίκτυο NATURA (Εκτελεστική Απόφαση ΕΕ της 11ης Ιουλίου 2011 με αρ. 
2011/484/ΕΕ).           

 Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων θα περιλαμβάνει ανάλυση και τεκμηρίωση οικονομικών 
δεδομένων για το κόστος υλοποίησής τους - συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τους 
αγρότες, της απώλειας αγροτικού εισοδήματος, του κόστους συναλλαγής (συμβουλευτικές υπηρεσίες) και 
δικτύωσης κλπ. Ειδικά, για τις προτεινόμενες γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις-δεσμεύσεις, θα υπάρχει 
πρόβλεψη τήρησής τους για μία πενταετία και η ανάλυση του προϋπολογισμού τους θα αφορά αυτό το 
διάστημα.   

 Οι προτεινόμενες γεωργικές δράσεις-δεσμεύσεις θα πρέπει να υπερβαίνουν τα πρότυπα καλής γεωργικής και 

περιβαλλοντικής κατάστασης και τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, όπως ορίζονται - ενδεικτικά - από: 
(i) Την Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) για τις Ελάχιστες απαιτήσεις για τα 

λιπάσματα και τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα όπως εξειδικεύεται από την εθνική νομοθεσία. 
(ii) Την Υ.Α. με αρ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ Β’/1468) «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», όπως ισχύει. 

(iii) Την Υ.Α. με αρ. 104/7056/ 21.01.2015 για τις «Ελάχιστες απαιτήσεις και την ελάχιστη δραστηριότητα», 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Οι προτάσεις των ΘΣΔ θα πρέπει:  
Α.   Να είναι συμβατές με τη νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές:  
(iv) Τον Ν. 3937/2011 για τη «Διατήρηση της βιοποικιλότητας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και  τον Ν. 

4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».  
(v) Την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (Ε.Ε. αριθ. L103) όπως η εν λόγω 

Οδηγία κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20). 
(vi) Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 37338/1807/Ε103/01.9.2010 (ΦΕΚ /Β΄/1495) «Καθορισμός μέτρων 

και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ», όπως ισχύει.  

(vii) Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας» (Ε.Ε. L206), όπως κυρώθηκε με την ΥΑ με αρ. 33318/3028 (ΦΕΚ/Β’/1289/28.12.1998). 

Β. Να έχουν διαμορφωθεί μέσω της διαβούλευσης και συναποφασιστεί με τους συμμετέχοντες σ΄ αυτή. 

 

1.4.2. Διαδικασίες κατά την εκπόνηση των ΘΣΔ  

- Διαβούλευση / συμμετοχικές διαδικασίες στην εκπόνηση των ΘΣΔ 

Σε όλα τα στάδια εκπόνησης των ΘΣΔ, θα διεξάγεται διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς: 
αγρότες (γεωργοί & κτηνοτρόφοι) - μεμονωμένοι, οργανώσεις/ομάδες & τυχόν άλλοι συλλογικοί φορείς του 
πρωτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης - τοπικοί Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, τοπικά αρμόδιοι Δημόσιοι Φορείς. Στη διαβούλευση δύνανται επίσης να 
συμμετέχουν συμβουλευτικά, εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα & περιβαλλοντικές οργανώσεις με συναφή 
έρευνα/δράση.  

Με ευθύνη του αναδόχου αλλά και τη συνδρομή του  Δικαιούχου, θα λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
για τη διασφάλιση της ευρείας συμμετοχής των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των αγροτών, στις 
συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης.  

Ενημέρωση για τις σχετικές δράσεις και την πρόοδο υλοποίησής τους θα παρέχεται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μελέτης. Σχετικά στοιχεία θα αναρτά στον ιστότοπό του ο Δικαιούχος. Κατά την υλοποίηση 
ενεργειών δημοσιότητας τηρούνται οι σχετικοί όροι και υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2014-2020 (Παράρτημα Ι). 

- Εργασίες πεδίου & συνεργασία με άλλους φορείς 

Οι εργασίες πεδίου θα περιλαμβάνουν επιτόπου επισκέψεις στην περιοχή μελέτης, δράσεις διαβούλευσης, 
συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η προαναφερθείσα απαιτούμενη συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα με συναφείς δράσεις άλλων φορέων (πχ ΥΠΕΝ, ΦΔΠΠ, Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ). 
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1.4.3. Περαιτέρω πληροφορίες  

Εφόσον απαιτηθεί, δύναται να δοθεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020, 
συμβουλευτική υποστήριξη στους Δικαιούχους, π.χ. για την «ευθυγράμμιση» του περιεχομένου των ΘΣΔ που 
εκπονούνται από διαφορετικούς αναδόχους για διαφορετικές περιοχές.  

Επιπλέον, ο ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ, δύναται να συνδράμει τους Δικαιούχους με παροχή οδηγιών ως προς τις γενικές 
προδιαγραφές των ΘΣΔ.  

 

1.4. Αρμόδιοι Φορείς  

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και πληρωμή του Υπομέτρου 7.1 του ΠΑΑ 2014-2020 
έχουν οριστεί: 

-     Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Π.Α.Α.  2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) (Ν. 4314/2014). 

-     Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του υπόψη Υπομέτρου, μετά από εκχώρηση αρμοδιοτήτων από 
την ΕΥΔ ΠΑΑ, η  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) - ΜΟΝΆΔΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 3066/Β/2016).  
-     Ως Οργανισμός Πληρωμών, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) (Ν. 4314/2014). 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη προτεραιότητα  & περιοχή 
εστίασης του ΠΑΑ 2014-2020:  

     Πίνακας 2.1. Πρωτογενείς Επιπτώσεις 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  4 «Προστασία οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία  και τη δασοπονία» 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 4Α «Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων περιοχών 

ΝΑΤURA 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας HNV» 

 

2.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των παρακάτω δεικτών:   

     Πίνακας 2.2.1: Δείκτες εκροών   

Κωδικός 

Δείκτη 

Περιγραφή Δείκτη Μονάδα 

Μέτρησης 

Τρόπος 

Συμπλήρωσης                 

στο ΟΠΣΑΑ 

Ο1 Συνολικές δημόσιες δαπάνες Ευρώ Αυτόματα 

Ο3 Αριθμός πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη  Αριθμός Αυτόματα 

Ο6 Αγροτικός πληθυσμός που επωφελείται από την υποστηριζόμενη 

πράξη 

Αριθμός Δικαιούχος 

 

     Οι Δείκτες εκροών Ο1 και Ο3,  αναλύονται σε Διαστάσεις Δεικτών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

     Πίνακας 2.2.2  Ανάλυση Δεικτών Εκροών 

Κωδικός  

Δείκτη 

Κωδικός & Περιγραφή 
Διάστασης Δείκτη 
 

Κωδικός & Περιγραφή Δεδομένου 
Διάστασης Δείκτη 

Επιλογή Δεδομένου 
Διάστασης Δείκτη  στην 
Αίτηση Στήριξης στο 
ΟΠΣΑΑ 

Ο1,  Ο3   (FI)  (Αφορά χρηματοδοτικό 
εργαλείο;) 

FI1 ΝΑΙ 
FI2 «ΟΧΙ» 

FI2 ΟΧΙ 

Ο3  (PT)  (Είδος σχεδίου 
ανάπτυξης ή διαχείρισης) 

PT1 Σχέδιο διαχείρισης για περιοχές 
NATURA 2000 ή ΥΦΑ 

 PT1 «Σχέδιο διαχείρισης 
για περιοχές NATURA 2000 
ή ΥΦΑ» PT2 Σχέδιο ανάπτυξης χωριών 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1   Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στο ΠΑΑ 
2014-2020, με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται στο ποσό των 900.000 ευρώ.  

3.2 Ο ΕΦΔ (ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ δύναται -                         
με σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ - να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ή/και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας 
(www.agrotikianaptixi.gr).  

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. 

 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  

4.1 Ως επιλέξιμες είναι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 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 του κανονισμού 
αριθ. (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 Δεκεμβρίου 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 Αυγούστου 2023.  

4.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην 
Υ.Α. με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίησης και αντικατάστασης της με 
αρ. πρωτ. 81986 /ΕΥΘΥ 712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Y.A. «Εθνικοί Κανόνες 
Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.  

4.3 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν 
εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. 

4.4 Οι Πράξεις δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που, συνολικά ή μερικά, έχουν τύχει ή θα τύχουν 
χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  

4.5 Ως μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ανά Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης, έχει οριστεί στο 
ΠΑΑ 2014-2020 το ποσό των 90.000 ευρώ, εκ των οποίων οι δαπάνες για δημοσιότητα και διαβούλευση 
μπορούν να ανέλθουν έως το ποσοστό του 15%.  

4.6 Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και καταβάλλεται κατόπιν προσκόμισης 
των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίησή τους (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο). 

4.7 Έργα με έσοδα: Δεν αφορά. 

4.8 Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους: Δεν αφορά.   

4.9 Προκαταβολές: Δεν αφορά (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8. Ενότητες 1.4, & 2.7.3.1). 

4.10 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας:     

Α. Η κάθε μελέτη Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης θα πρέπει να αφορά μία Ομάδα Περιοχών, καλύπτοντας 
το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών που την απαρτίζουν, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του 
ΠΑΑ 2014-2020 (Πιν. 7.1 - Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης). 

                                           

1 Όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΠΑΑ για τον 
υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ
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              Β.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σχετικές με: 
 την κατάρτιση των μελετών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με την 

εκπόνηση των θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου 
και επεξεργασίας των στοιχείων της, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων.  

 τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των 
ενδιαφερομένων μερών, οργάνωσης και υλοποίησης των συμμετοχικών διαδικασιών που 
προβλέπονται στην πράξη, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, προμήθεια & παροχή 
ενημερωτικού υλικού,  κλπ. 

Γ.  Μη επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν: 

 επενδυτικές δαπάνες (όπως κατασκευή υποδομών) και συναφείς γενικές δαπάνες (όπως μελέτες 
κατασκευής). 

 λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων.  

 ο Φ.Π.Α. που είναι ανακτήσιμος βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 
(‘Διαδικασία I.2.2 Υποβολή αιτήσεων στήριξης’)  και περιγράφεται παρακάτω:  

5.1 Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους, στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) (www.opsaa.gr/RDIIS). Για τον σκοπό 
αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο 
ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική δ/νση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr στο σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».       

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣΑΑ και μόνο υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
υποβληθείσας στο ΟΠΣΑΑ αίτησης στήριξης καθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι 
τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ (π.χ. χάρτες, τεύχη δημοπράτησης κλπ.), 
αποστέλλονται ταχυδρομικά στον ΕΦΔ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α - Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος, στη 
διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα. 

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  28/01/2019. 

 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 15/03/2019 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων 
δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή:  η 
ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων. 

           Δεν 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 Κάθε ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣΑΑ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου,  

(επισυνάπτεται υπόδειγμα), όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια και πληρότητα η πρόταση του 
Δικαιούχου λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και των 
συνημμένων σ΄ αυτήν κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής πράξεων. 

(ii) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου για την εκτέλεση της 
πράξης (νομοθεσία, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικό, προγραμματική σύμβαση - εφόσον 
απαιτείται - με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων για την σύναψή της). 

(iii) Απόφαση αρμοδίων οργάνων του δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

(iv) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία του δυνητικού δικαιούχου για την 
υλοποίηση της πράξης (υπηρεσιακή οργάνωση και στελέχωση, εμπειρία παρόμοιων δημόσιων 
έργων -μελετών και ειδικά  συγχρηματοδοτούμενων). 

(v) Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με υλοποιημένες δράσεις και 
προγράμματα για τη βιοποικιλότητα στην περιοχή παρέμβασης ή/και που διασφαλίζουν τη 
συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις για την προστασία και διαχείριση των 
περιοχών NATURA στο πλαίσιο «Στρατηγικών και Δράσεων Προώθησης της Ενσωμάτωσης του 

Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020/Τομέας 
Περιβάλλοντος.  

(vi) Ανάλυση και τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. 

http://www.opsaa.gr/RDIIS
http://www.opekepe.gr/
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(vii) Απόφαση του δυνητικού δικαιούχου για την κάλυψη με ίδιους πόρους τυχόν μη επιλέξιμων 
δαπανών (εφόσον απαιτείται). 

(viii) Δικαιολογητικά για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης ή/και της διαδικασίας ανάληψης 
νομικής δέσμευσης. (Υποβάλλονται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί της υποβολής της 
αίτησης στήριξης η δημοσίευση διακήρυξης ή/και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο). 

(ix) Υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο (εφόσον υπάρχει). 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και 
δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΑΑ. Τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά 
υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.  

Εφόσον, η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από 
την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι λαμβάνουν σχετική 
ενημέρωση με αυτοματοποιημένο email από το 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. 

5.4 Διόρθωση – 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, στο ΟΠΣΑΑ.  

Εφόσον η διόρθωση αφορά και σε δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά 
αποστέλλονται εκ νέου στον ΕΦΔ για την αντικατάστασή τους. 

Πέραν των ανωτέρω, οι αιτούντες δύναται να ανακαλέσουν την αίτησης στήριξης εν όλο 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.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1 Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται με ευθύνη του 
ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ»  μέσω του ΟΠΣΑΑ και η 
μέθοδος αξιολόγησης είναι συγκριτική.  

Η διαδικασία ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 (‘’Διαδικασία I.2.3  
Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης’’) και περιγράφεται παρακάτω:  

Στον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται 
επαλήθευση:  

i. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου.  
ii. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την 

ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη.  
iii. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής. 
iv. 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.  

v. 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. Στην παρούσα 
πρόσκληση οι δαπάνες αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης. 

Αρχικά, ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή, η πληρότητα και η συμμόρφωση των υποβληθεισών αιτήσεων 
ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, βαθμολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα κριτήρια 
επιλογής και προσδιορίζεται το ποσό και ποσοστό στήριξης. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής 
πράξεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ
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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 στο δυνητικό 
δικαιούχο. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά, που ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν 
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και είχαν εκδοθεί 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. 

Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αποτυπώνονται σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου 
κριτηρίων επιλογής, όπως αυτό απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ.                                                                   

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα εκδίδεται Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού 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.  

Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, σύμφωνα με το παραπάνω σημείο (i), εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2. 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου 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 στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και του ΕΦΔ 
«ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ» www.agrotikianaptixi.gr, αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος στον ενδιαφερόμενο και τυχόν άλλα μέσα) για την ενημέρωση των αιτούντων. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι λαμβάνουν αυτοματοποιημένο e-mail από το ΟΠΣΑΑ που τους ενημερώνει για το 

αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).  

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το αυτοματοποιημένο e-mail παραπέμπει τους 
δυνητικούς υποψηφίους στο σύνδεσμο του ΟΠΣΑΑ, ώστε να ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης 
καθώς και για το δικαίωμα, την προθεσμία και τόπο υποβολής της προσφυγής. 

Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στον ΕΦΔ «Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α» εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και 
εξετάζεται σύμφωνα με την Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως ισχύει κάθε φορά.  

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, επικαιροποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, ο 
οποίος αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται αμελητί στους προσφεύγοντες. 
 
Οι αξιολογητές και τα μέλη των σχετικών επιτροπών θα είναι στελέχη του ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ». 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 (αξιολόγηση) δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, 
μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης.  
 
Ο ΕΦΔ, Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ,  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. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
ανωτέρω ενεργειών ή/και σε άλλες πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να αυξηθεί. Η εν λόγω 

αύξηση απαιτεί την έγκριση της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ



 

 

 

 

 

 

- 11 - 

 
 

Στην περίπτωση όπου μετά τις ανωτέρω ενέργειες δεν καλύπτεται το καθορισμένο επίπεδο 
υπερδέσμευσης, ο ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ», δύναται να 
προβεί σε επιλογή επόμενων στη σειρά κατάταξης αιτήσεων στήριξης του επικαιροποιημένου Πίνακα 
Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, εφόσον αυτές συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη της τυχόν 
ελάχιστης βαθμολογίας που ορίζει η πρόσκληση.  

6.2 Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη ακολουθείται η «Διαδικασία Ι.1.4 Ένταξη πράξεων»  που 
προβλέπει το ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα, εκδίδεται απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία 
κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ κατά την έννοια του άρθρου 2.(9) Καν. (ΕΕ) 1303/2013.                   
Η έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης (συνημμένο υπόδειγμα) πραγματοποιείται στο ΟΠΣΑΑ με 
ευθύνη του ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ» και δύναται να 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες πράξεις. Τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

Ο ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ» δημιουργεί στο ΟΠΣΑΑ το 
σχέδιο απόφασης ένταξης, συσχετίζοντας την πράξη ή τις πράξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Μετά την 
έκδοση της απόφασης, τα στοιχεία της καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. 

Η απόφαση ένταξης πράξεων αποτελεί την πρόταση εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η οριστική εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο e-mail από το ΟΠΣΑΑ πως εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-
2020 και λαμβάνουν συνημμένα την Απόφαση Ένταξης. 

6.3.  Η Απόφαση αναρτάται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.                     
Επιπλέον δημοσιοποιείται με ευθύνη του ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ»,  με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή/και κοινοποιείται ατομικά (μέσω ηλεκτρονικού 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 υπεύθυνη είναι η κα Θ. Κωστούλα - τηλέφωνο 210-5275105, e-mail: 
tkostoula@mou.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισής του, το θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών των πράξεων, καθώς και πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr. Ο υπόψη δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας του ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΆΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ»  με το σύνολο 
των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και εκεί ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία. 

7.3 Η ΕΥΔ ή/και ο ΕΦΔ «ΕΥΕ ΠΑΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ» μεριμνούν για 
την ευρεία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, μέσω του τύπου ή/και ηλεκτρονικά, 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 «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του ΠΑΑ ή/και του ΕΣΠΑ και κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε κάθε 

περίπτωση, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησής της. 

Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους πρόσκλησης και να παραπέμπει σε 
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 

και Κοινοτικών Πόρων 

 

 

Χαράλαμπος Κασίμης 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
mailto:tkostoula@mou.gr
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Υποχρεώσεις Δικαιούχων (Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) 
2. Ο Πίνακας του ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΙΝ. Μ7-01) με τις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 7.1  (Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας πρόσκλησης) 

          Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.agrotikianaptixi.gr. 
3. Διευκρινιστικές πληροφορίες για τον πίνακα περιοχών του 7.1  
4. Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης  
5. Συνοπτικές οδηγίες υποβολής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ 
6. Κριτήρια επιλεξιμότητας 
7. Κριτήρια επιλογής πράξεων 
8. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
9. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 
10. ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ. 152950/23.10/2015).  
11. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

(Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_301015) 
12. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_301015) 
13. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Ο_Ε.Ι.1_4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ_v1_301015_2. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ηλεκτρονική αποστολή): 

Ι.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
       Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
       Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
 

II. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ: 
1. Μακεδονίας – Θράκης 
2. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
3. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
5. Αιγαίου 
6. Κρήτης 

 

III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 
1. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
2. Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Δυτικής Μακεδονίας 
4. Ηπείρου 
5. Θεσσαλίας 
6. Στερεάς Ελλάδας 
7. Δυτικής Ελλάδας 
8. Πελοποννήσου 
9. Ιονίων Νήσων 
10. Βορείου Αιγαίου 
11. Κρήτης 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονική αποστολή):  

Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
    Α. Γραφείο Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη  
    Β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη 
    Γ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
        Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών / Προϊστάμενο κ. Ηλ. Κουρεμπανά (ilkourempanas@minagric.gr)  
    Δ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ 2014-2020  
        Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, κ. Νικόλαο Μανέτα (nmanetas@mou.gr) 
    Ε. Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)   
        Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, κ. Φ. Μαχλέρα (fragiskos.machleras@opekepe.gr) 
 
ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
    Α. Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος»  
        Προϊσταμένη ΕΥΣΠΕΔ κα Χρ. Κούρτελη (hkourteli@mou.gr) 
    Β. Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων -  
        Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών / Προϊστάμενο κ. Γ. Αλβανόπουλο (g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr) 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
     Προϊσταμένη ΕΥΕ ΠΑΑ, κα Παναγιώτα Πυριοβολή (ppyriovoli@mou.gr) 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
mailto:ilkourempanas@minagric.gr
mailto:nmanetas@mou.gr
mailto:fragiskos.machleras@opekepe.gr
mailto:ppyriovoli@mou.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ 2014-2020 αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω 
υποχρεώσεων: 

 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

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

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

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επιμέρους υποέργων, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από 
την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα 
ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή του ΕΦΔ,  ΕΥΕ ΠΑΑ, και την άπρακτη παρέλευση τριών 
μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που 
αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.  

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των πράξεων δύνανται να επιφέρουν την επιβολή στο 
δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της 
απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία 
περιλαμβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις). 

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

(iii) Να ενημερώνουν έγκαιρα την ΕΥΕ ΠΑΑ σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να 
αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης 
έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, στο 
θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου/Υπομέτρου ή/και τις απαιτήσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ και της  ΕΥΕ ΠΑΑ. 

(iv) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ με τα δεδομένα και 
έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών. 

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

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

καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων. 

(vii) Να αποστέλλει αντίγραφο των εγκεκριμένων παραδοτέων της μελέτης που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της 
ενταγμένης πράξης, στον ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

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

(ii)  Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 
που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΕ ΠΑΑ μέσω των αιτήσεων 
πληρωμής.. 

 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο 
χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της 
πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, στον ΕΦΔ «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ», 
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στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να 
διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, 
εφόσον ζητηθούν. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(iii) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 
1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές 
ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι 
διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων.  

(iv) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού 
Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην 
ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr. 

 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση την ολοκλήρωση, 
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 
είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς 
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων 
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν 
δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων 
συνεπειών και προθεσμιών. 

 

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης 
ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.   
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 7.1. (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8., Πιν. 7.1) 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
NATURA 
2000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤ. 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΤ.  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ha) 

ΟΜΑΔΑ 1  
  

GR11 1 0002 SPA ΔΑΣΟΣ ΔΑΔIΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41.112 

GR11 1 0008 SPA ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡΔΑ 25.932 

GR11 1 0009  SPA ΝΟΤIΟ ΔΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ 29.275 

GR11 1 0010 SPA ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ 48.907 

GR11 1 0011 SPA 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ, ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ, 
ΒΡΥΣΙΚΑ 

9.587 

GR11 1 0012 SPA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 21.022 

GR11 3 0011 SPA ΚΟIΛΑΔΑ ΦIΛIΟΥΡI 37.566 

  Εθνικό πάρκο δέλτα Έβρου (εκτός περιοχών NATURA) 6.933 

GR11 1 0006 SPA ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 12.558 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ha) 232.892 

ΟΜΑΔΑ 2                          
  
  
  
  
  

GR11 3 0012 SPA ΚΟIΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ 16.601 

GR11 4 0008 SPA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ 105.948 

GR11 4 0009 SPA ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ 24.962 

    
Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εκτός 
περιοχών NATURA) 

80.451 

    Εθνικό πάρκο οροσειράς Ροδόπης (εκτός περιοχών NATURA) 66.734 

GR11 5 0001 SPA 
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ 
ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ 

14.625 

GR12 6 0009 SPA ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ 29.651 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ha) 338.972 

ΟΜΑΔΑ 3   

GR12 2 0009 SPA 
ΛIΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

161.631 

    
Εθνικό πάρκο υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και 
των Μακεδονικών Τεμπών (εκτός περιοχών NATURA) 

51.162 

GR12 2 0010 SPA ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ 29.647 

    
Εθνικό πάρκο Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, αλυκής 
Κίτρους, λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (εκτός περιοχών 
NATURA) 

17.360 

GR12 3 0006 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ 3.310 

GR12 7 0012 SPA ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ 26.414 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ha) 289.525 

ΟΜΑΔΑ 4  

GR12 4 0007 SPA ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΒΟ 20.067 

GR12 4 0008 SPA ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ 79.454 

GR12 4 0009 SPA ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ 91.968 

GR12 6 0008 SPA ΤΕΧΝΗΤΗ ΛIΜΝΗ ΚΕΡΚIΝΗΣ - ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣIΑ 27.713 

  Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης (εκτός περιοχών NATURA) 30.714 

GR12 6 0010  SPA ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ 25.311 

GR13 4 0001 SCI/SPA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 26.613 

  
Εθνικό πάρκο Λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας (εκτός 
περιοχών NATURA) 

6.077 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 (ha) 307.916 

ΟΜΑΔΑ 5                

GR13 1 0002  SPA ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ 14.660 

GR13 2 0002 SCI/SPA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 34.357 

GR21 1 0006 SPA ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ 46.738 

GR21 3 0007 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 20.124 

GR21 3 0009 SPA ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜIΛΑ) 27.416 

GR21 3 0010 SPA 
ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΩΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟIΛΑΔΑ 
ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ ΔΕΛΒIΝΑΚIΟΥ 

17.410 

GR21 3 0011 SPA ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ 53.408 

  Εθνικό πάρκο Πίνδου (εκτός περιοχών NATURA) 123.552 

GR21 3 0012 SPA ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.460 

GR21 3 0013 SPA ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 65.227 

  
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων-Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου 
(εκτός περιοχών NATURA) 

12.061 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 (ha) 437.413 
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ΟΜΑΔΑ 6                  

GR12 5 0001 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 19.140 

GR14 2 0006 SPA ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI 37.127 

GR14 2 0008 SPA ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑ ΡΟΔIΑΣ 24.572 

GR14 4 0005 SPA ΑΝΤIΧΑΣIΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 72.047 

GR14 4 0006 SPA ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖIΑΚΑ 19.726 

GR14 3 0006 SPA ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 31.079 

GR24 3 0002 SPA ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ 39.062 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 (ha) 242.754 

ΟΜΑΔΑ 7     

GR14 2 0011 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 95.596 

GR14 2 0013 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9.477 

GR14 2 0014 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 7.369 

GR14 3 0007 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 12.416 

GR24 4 0002 SC I ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 47.547 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 (ha) 172.406 

ΟΜΑΔΑ 8  ) 

GR21 1 0004 SPA 
ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI 
ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ 

23.011 

    
Εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού (εκτός περιοχών 
NATURA) 

121.872 

GR21 2 0008 SPA ΟΡΗ ΠΑΡΑΜYΘIΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 11.692 

GR23 1 0001 SCI 
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ-ΑIΤΩΛIΚΟΥ 
ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 

35.510 

  
Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσσολογίου - Αιτολικού, κάτω 
ρου και εκβολών Αχελώου και Εύηνου και νήσων εχινάδων 
(εκτός περιοχών NATURA) 

28.766 

GR23 1 0010 SCI ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ 13.331 

GR23 2 0011 SCI 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ 
ΛΑΜΙΑΣ 

3.534 

GR23 3 0006 SCI ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ,  ΒΡΙΝΙΑ 1.315 

  
Εθνικό πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (εκτός 
περιοχών NATURA) 

6.173 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 8 (ha) 245.203 

ΟΜΑΔΑ 9    

GR22 2 0006 SPA ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ 20.715 

GR23 2 0012 SPA ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 38.983 

GR23 3 0002 SCI/SPA ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9.742 

GR25 4 0007 SPA ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ 37.567 

GR25 5 0009 SPA ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡYΠΗΣ 48.786 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 (ha) 155.793 

ΟΜΑΔΑ 10  

GR41 1 0006 SPA 
ΛΗΜΝΟΣ: ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛIΜΝΗ ΚΑI ΑΛYΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ 
ΜΟΥΔΡΟΥ, ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ 

16.293 

GR41 1 0010 SPA Ν.Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 28.819 

GR41 3 0003 SPA ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ 32.569 

GR43 1 0009 SPA ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ IΔΗΣ 7.877 

GR43 1 0013 SPA ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ) 28.648 

GR43 2 0010 SPA ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔIΚΤΗΣ 13.158 

GR43 3 0006 SPA ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕΔΡΟΣ 8.129 

GR43 3 0009 SPA ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) 10.632 

 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 10 (ha) 146.125 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 63  

ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  (ha) 2.568.996 

  
 

  ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΡΚΩΝ (ha) 551.855 

  
 

  ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 (ha) 2.017.141 

 

ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ
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