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  Προς:    Όπως Πίνακας Διανομής 

Κοιν: 1/ Γραφείο Υπουργού κ. Ευ. Αποστόλου 
2/ Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής   
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  
κ. Χαρ. Κασίμη 
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Θέμα: Λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τη δυνατότητα αποδέσμευσης δικαιούχων ορισμένων  γεωργοπεριβαλλοντικών 
Δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020, βάσει της 
ρήτρας αναθεώρησης του Καν. (ΕΚ) 1974/2006.  

Σχετ: To υπ’ αριθμ. 4958/11-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του ΥΠΑΑΤ. 

1. Με το παρόν καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που οφείλει να τηρηθεί εκ μέρους των Φορέων 
Υλοποίησης και των ενδιαφερομένων δικαιούχων ορισμένων εκ των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 214 του 
ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου οι τελευταίοι να αποδεσμευθούν από την εκάστοτε 
γεωργοπεριβαλλοντική δράση χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο για την οποία ίσχυσε η δέσμευση, βάσει 
της ρήτρας αναθεώρησης του Καν. 1974/2006 και των σχετικών προβλέψεων του κεφαλαίου 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» 
του ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως περιγράφεται στο ως άνω σχετικό έγγραφο.   
 
Επιπλέον, και δεδομένου ότι το υπ’ αριθμ. 4958/11-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (ως άνω σχετικό) εκδόθηκε πριν την οριστική έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020, 
διευκρινίζεται ότι στο, βάσει της αριθ. C(2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ως άνω σχετικό, τόσο αναφορικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις οι δικαιούχοι των οποίων δύνανται να κάνουν χρήση της δυνατότητας αποδέσμευσης 
βάσει της ρήτρας αναθεώρησης όσο και σε σχέση με τα, κατά περίπτωση και όπου προβλέπονται, ποσοστά μείωσης που 
θα υποστούν οι δικαιούχοι οι οποίοι τελικώς αποφασίσουν να συνεχίσουν την τήρηση των δεσμεύσεων τους μέχρι τη λήξη 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις συνεχιζόμενες στο ΠΑΑ 2014-2020 Δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, οι δικαιούχοι 
των οποίων δύνανται, βάσει του ως άνω σχετικού, να αποδεσμευθούν χωρίς την αναζήτηση επιστροφής βάσει της ρήτρας 
αναθεώρησης, με την αντίστοιχη, ανά Δράση, προϋπόθεση αποδέσμευσης.  
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Πίνακας 1: Δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των οποίων μεταφέρονται ως 
ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020, οι δικαιούχοι των οποίων δύνανται να αποδεσμευθούν βάσει της ρήτρας αναθεώρησης, 
με την αντίστοιχη, ανά Δράση, προϋπόθεση αποδέσμευσης 

Α/Α Κωδικός δράσης 
Μέτρου 214 του 
ΠΑΑ 2007-2013 

Γεωργοπεριβαλλοντική 
δράση Μέτρου 214 του 

ΠΑΑ 2007-2013 

 

Προϋπόθεση αποδέσμευσης 

 

1 

 

1.4 

 

Αμειψισπορά με ξηρικές 
καλλιέργειες σε 
καπνοπαραγωγικές 
περιοχές 

Μόνο για τους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής 
του πρασινίσματος «διαφοροποίηση καλλιεργειών», 
δηλαδή όταν η συνολική (εντός και εκτός 
γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη1 του 
γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων2, 
(Ha) (100 στρέμματα), όπως ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, άρθρο 44 

 

2 

 

2.1 

 

Προστασία των 
ευαίσθητων στα νιτρικά 
περιοχών 

Μόνο για τους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής 
του πρασινίσματος «ύπαρξη περιοχής οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική έκταση», δηλαδή όταν η 
συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής 
δράσης) αρόσιμη γη1 του γεωργού καλύπτει έκταση 
άνω των 15 εκταρίων (Ha) (150 στρέμματα), όπως 
ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 46 

 

3 

 

2.3 (Α) 

 

Σύστημα 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην 
παραγωγή καπνού 

Μόνο για τους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής 
του πρασινίσματος «ύπαρξη περιοχής οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική έκταση», δηλαδή όταν η 
συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής 
δράσης) αρόσιμη γη1 του γεωργού καλύπτει έκταση 
άνω των 15 εκταρίων (Ha) (150 στρέμματα), όπως 
ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 46 
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2.3 (Β) 

 

Σύστημα 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην 
παραγωγή 
σακχαρότευτλων 

Μόνο για τους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής 
του πρασινίσματος «διαφοροποίηση καλλιεργειών», 
δηλαδή όταν η συνολική (εντός και εκτός 
γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη1 του 
γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων2 
(Ha) (100 στρέμματα), όπως ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, άρθρο 44 

 

2. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να αποδεσμευθούν βάσει της ρήτρας αναθεώρησης, υποβάλουν προς το Φορέα 

Υλοποίησης (Φ.Υ.) (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ) σχετική αίτηση αποδέσμευσης από τη 

γεωργοπεριβαλλοντική Δράση, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα αίτησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα του παρόντος. 

Ο Φ.Υ. αποδίδει υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο προς τον Φ.Υ. 

έως την καταληκτική προθεσμία του αντιστοίχου έτους του Πίνακα 2. Για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου ή μη της αίτησης, 

λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη ο υπηρεσιακός αρ. πρωτοκόλλου του Φ.Υ. υποδοχής της αίτησης αποδέσμευσης. Στον 

Πίνακα 2 παρατίθεται, επίσης, η αντιστοίχιση του έτους εφαρμογής από το οποίο ο δικαιούχος αιτείται την αποδέσμευσή 

του από τη Δράση βάσει της ρήτρας αναθεώρησης, με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που, κατά περίπτωση, 

λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή και αξιολόγηση του αιτήματος αποδέσμευσης. 

 

                                                           
1 Βάσει του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, Άρθρο 4, παρ. 1στ, ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για 
φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ανεξαρτήτως 
του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό κάλυμμα. 
2
 Βάσει του Καν. (EE) 1307/2013, άρθρο 44, από την αρόσιμη γη εξαιρείται η γη που καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για 

σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας. 
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Πίνακας 2: Αντιστοίχιση έτους εφαρμογής από το οποίο ο δικαιούχος αιτείται την αποδέσμευσή του από τη Δράση βάσει 
της ρήτρας αναθεώρησης με την ΕΑΕ που λαμβάνεται υπόψη και σχετικές προθεσμίες υποβολής αίτησης αποδέσμευσης  
 

Α/Α Έτος εφαρμογής από το 
οποίο ο δικαιούχος αιτείται 
την αποδέσμευσή του από 

τη Δράση 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 
βάσει της οποίας υποβάλλεται και 

αξιολογείται η αίτηση 
αποδέσμευσης 

Καταληκτική προθεσμία 
υποβολής  

αίτησης αποδέσμευσης 

1 2015 ΕΑΕ 2015 31/3/2016 

2 2016 ΕΑΕ 2016 15/5/2016 

3 2017 ΕΑΕ 2017 15/5/2017 

 

3. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των αιτήσεων αποδέσμευσης δικαιούχων βάσει της ρήτρας αναθεώρησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

αποστέλλει στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) στην αρμοδιότητα των οποίων περιλαμβάνονται δικαιούχοι των 

γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Πίνακα 1, καταστάσεις με τους υπόχρεους: α) της γεωργικής πρακτικής του 

πρασινίσματος «διαφοροποίηση καλλιεργειών» (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 44) ή/και β) της γεωργικής πρακτικής του 

πρασινίσματος «ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση» (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 46), κατά 

περίπτωση, για κάθε έτος εφαρμογής. Βάσει των καταστάσεων αυτών, ο Φ.Υ. αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις 

αποδέσμευσης και, κατά περίπτωση, τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει. Δικαιούχοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω 

καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν δύνανται να αποδεσμευθούν από τη γεωργοπεριβαλλοντική Δράση βάσει της ρήτρας 

αναθεώρησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων αποδέσμευσης, ο Φ.Υ. αναρτά 

κατάσταση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον πίνακα ανακοινώσεών του, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποδέσμευσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι δεσμεύσεις του 

δικαιούχου στην εκάστοτε δράση, η μη τήρηση των οποίων επισύρει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο κυρώσεις. 

 

4. Ο Φ.Υ. καταχωρεί στο σχετικό πεδίο της μηχανογραφικής εφαρμογής που υποστηρίζει την υλοποίηση της κάθε 

γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης, τον υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου αποκλειστικά των αιτήσεων αποδέσμευσης που 

έχουν εγκριθεί.  

 

Παρακαλούμε για την, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετική ενημέρωση των δικαιούχων αρμοδιότητάς σας των 

γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων του Πίνακα 1 του παρόντος.    

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

 

 

 

 

 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 

 

  



[4] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ 
4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΈΒΡΟΥ 
5. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ  
6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ 
8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ 
9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΒΑΛΑΣ 
10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ 
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
12. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ 
13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
14. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ   
15. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ   
16. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΛΛΑΣ – ΕΔΕΣΣΑ 
17. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΛΛΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
18. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
19. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
20. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ 
21. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
22. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
23. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ 
24. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
25. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
26. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
27. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΚΟΖΑΝΗ) 
 
 

 


