
                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜ. Δ.Σ. Ημερομηνία: 09.03.2018

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αριθμός Πρωτ.: 23443

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος

Πληροφορίες: Ευαγγελία Αποστολοπούλου 
Τηλ: 2108802618, evaggelia.apostolopoulou@opekepe.gr

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ),  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 Αιτωλοακαρνανίας

 Αργολίδας

 Ημαθίας

 Θεσσαλονίκης

 Κοζάνης

 Λάρισας

 Μαγνησίας

 Ξάνθης

 Πέλλας – Γιαννιτσών

 Πέλλας – Έδεσσας

 Τρικάλων

 Φθιώτιδας

 Χαλκιδικής

ΚΟΙΝ:   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  Γεν. Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α.

Θέμα: Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά του υπολογισμού πληρωμής της 

Δράσης  10.1.08  «Εφαρμογή  της  μεθόδου  σεξουαλικής  σύγχυσης  των 

μικρολεπιδοπτέρων  (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»  του  Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 17, παρ. 9 της αριθ.   4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522Β/ 4-5-2017) 

Υπουργικής Απόφασης για τον Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής  της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή 

της  μεθόδου  σεξουαλικής  σύγχυσης  των  μικρολεπιδοπτέρων  (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» όπως  ισχύει, 

αφότου  γνωστοποιηθούν  στους  δικαιούχους  τα  αποτελέσματα  του  υπολογισμού  πληρωμής, 
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παρέχεται εντός προκαθορισμένου  διαστήματος η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών 

κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος που 

υποστηρίζει το  Μέτρο (Π.Σ.), ως ακολούθως:

1. Οι  προσφυγές  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  εντός  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  την 

ημερομηνία που θα αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στις Δ.Α.Ο. / 

Δ.Α.Ο.Κ. μέσω του Π.Σ.

2. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να 

προσκομίζει  με  ηλεκτρονική  επισύναψη  οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  προκειμένου  να 

αποδείξει  το  αληθές  των  λόγων  του.  Εφόσον  στο  πλαίσιο  της  ενδικοφανούς  προσφυγής 

απαιτείται και τροποποίηση των ήδη υποβαλλόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, αυτή 

πρέπει να πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο σημείο 1. του 

παρόντος εγγράφου

3. Οι οριστικές προσφυγές των παραγωγών εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Δ.Α.Ο./Δ.Α.Ο.Κ. με τη 

συμμετοχή τουλάχιστον ενός γεωτεχνικού. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα τα 

οποία διεξήγαγαν,  σε  προγενέστερο  στάδιο,  οποιοδήποτε  έλεγχο  που αφορούσε την αίτηση 

πληρωμής του προσφεύγοντα, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης της συγκεκριμένης 

προσφυγής.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών.

5. Σε  περίπτωση  καταγγελίας  ή  υπόνοιας  για  απάτη  κατά  την  αξιολόγηση  της  αίτησης 

πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.

6. Η  εξέταση  των  προσφυγών,  όπου  προβλέπεται,  διεξάγεται  παράλληλα  με  την  διαδικασία 

υποβολής,  εντός  δύο μηνών  από την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  ενδικοφανών 

προσφυγών και πριν την πραγματοποίηση των επόμενων πληρωμών του έτους.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης 

των προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρούνται στο ΠΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:

1. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Α.  Ο έλεγχος  των παρακάτω κωδικών ευρημάτων υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με 

άλλες  βάσεις  δεδομένων κατά το  στάδιο υπολογισμού πληρωμής και  δεν αποτελεί  αντικείμενο 

ελέγχου από την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή  στο πλαίσιο του Μέτρου.

1. Κωδικός 70001 “Μη-αποδεκτό παραστατικό ενοικίασης”

2. Κωδικός 70002 “Αδυναμία απόδειξης κατοχής ενοικιαζομένου αγροτεμαχίου”

3. Κωδικός 70003 “Μη επιλέξιμη έκταση”
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4. Κωδικός 70004 “Ψευδής δήλωση”

5. Κωδικός 70005 “Άρνηση ελέγχου από το γεωργό”

6. Κωδικός 70006 “Δεν έχουν γίνει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες”

7. Κωδικός 70007 “Ανύπαρκτο αγροτεμάχιο μετά από επιτόπιο έλεγχο”

8. Κωδικός 70008 “Απειλή ή χρήση βίας”

9. Κωδικός 70009 “Μη προσέλευση γεωργού στον έλεγχο μετά από προειδοποίηση”

10. Κωδικός 70010 “Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης”

11. Κωδικός 70011 “Αδύνατη πρόσβαση λόγω επικρατουσών συνθηκών”

12. Κωδικός 70012 “Παρεμπόδιση διεξαγωγής ελέγχου από το γεωργό”

13. Κωδικός 70013 “Το αγροτεμάχιο δεν εντοπίζεται σε ψηφιοποιημένη θέση στην Ε.Α.Ε.”

14. Κωδικός 70014 “Μη τήρηση δεσμεύσεων Πολλαπλής Συμμόρφωσης ως γραμμή βάσης για τις 

Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις”

15. Κωδικός 70015 “Μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου”

16. Κωδικός 70016 “Μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου”

17. Κωδικός 70022 “Υδροπονική καλλιέργεια”

18. Κωδικός 70023 “Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας”

19. Κωδικός 70024 “Μη ύπαρξη μητρώων εργασιών ή/και εισροών ή/και εκροών”

20. Κωδικός 70025 “Απόρριψη εκπρόθεσμης αίτησης (άνω των 25 ημερών μετά την καταληκτική 

ημ/νία)”

21. Κωδικός 70026 “Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον”

22. Κωδικός 70027 “Δέσμευση αίτησης λόγω ΑΦΜ”

23. Κωδικός 70028 “Δέσμευση αίτησης λόγω ανενεργού ΑΦΜ”

24. Κωδικός 70029 “Μη προσκόμιση παραστατικού «Ενοικιαζόμενων Κτηματολογικών Τεμαχίων”

25. Κωδικός  70030  “Δέσμευση  αίτησης  λόγω  συμμετοχής  σε  πρόγραμμα  πρόωρης 

συνταξιοδότησης”

26. Κωδικός  70031  “Δέσμευση  αίτησης  λόγω  συμμετοχής  συζύγου  σε  πρόγραμμα  πρόωρης 

συνταξιοδότησης”

27. Κωδικός 70032 “Δεν έχει καταχωρηθεί ο επιτόπιος έλεγχος Φυτικού Κεφαλαίου”

28. Κωδικός 70033 “Δεν έχει καταχωρηθεί ο διοικητικός έλεγχος”

29. Κωδικός 70034 “Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό”

30. Κωδικός 70035 “Υπό έλεγχο Ενεργού Γεωργού από ΚΕΠΥΟ”

31. Κωδικός 70036 “Αγροτεμάχιο που δεν βρίσκεται στην νόμιμη κατοχή του παραγωγού την 31/5 

Από Διοικητικό έλεγχο”

32. Κωδικός  70037 “Αγροτεμάχιο  που δεν  βρίσκεται  στην νόμιμη  κατοχή  του παραγωγού την 

31/5”
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33. Κωδικός 70038 “Μη ενεργός γεωργός”

34. Κωδικός 70039 “Μη ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο”

35. Κωδικός 70040 “Αγροτεμάχιο εντός προστατευόμενης ζώνης”

36. Κωδικός 70041 “Αγροτεμάχιο εντός ζώνης απαλλοτρίωσης τεχνικού έργου”

37. Κωδικός 70042 “Αγροτεμάχιο εντός ζώνης δασικής έκτασης”

38. Κωδικός 70043 “Αγροτεμάχιο εντός αιγιαλού”

39. Κωδικός 70044 “Αγροτεμάχιο εντός ζώνης αρχαιολογικού χώρου”

40. Κωδικός 70045 “Αγροτεμάχιο με λάθος εντοπισμό μετά από επιτόπιο έλεγχο”

41. Κωδικός 70046 “Μη επιλέξιμα αγροτεμάχια για Βασική Ενίσχυση (Αντιστοιχεί με το κωδικό 

Τηλεπισκόπησης C1)”

42. Κωδικός 70047 “Δεσμεύσεις από την Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το κριτήριο του ενεργού 

γεωργού”

43. Κωδικός 70048 “Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον (Φ5)”

44. Κωδικός  70049  “Ύπαρξη  ποινής  καθυστέρησης  (έως  25  ημερολογιακές  ημέρες  μετά  την 

καταληκτική ημ/νία)”

45. Κωδικός 100001 “Ψευδής Δήλωση το προηγούμενο έτος”

46. Κωδικός 100004 “Μη συμβατό μέτρο (χωρική διασταυρωση)”

47. Κωδικός 100005 “Μη συμβατό μέτρο /Δράση”

48. Κωδικός  100008  “Διαφορά  συνολικής  δηλωθείσας  έκτασης  με  το  τεχνικό  δελτίο  του 

παραγωγού.”

49. Κωδικός 100009 “Εκπρόθεσμη υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης μέχρι 25 ημέρες”

50. Κωδικός 100010 “Εκπρόθεσμη υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης πάνω από 25 ημέρες ή 

μη υποβολή”

51. Κωδικός 100020 “Μη υποβολή αίτησης πληρωμής”

52. Κωδικός 100021 “Μονομερής διακοπή”

53. Κωδικός 100023 “Παράληψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων της εκμετάλλευσης στην 

Ε.Α.Ε. πλέον του 3%”

54. Κωδικός 100024 “Διαφορά δηλωθείσας - προσδιορισθείσας > 3% ή των 2Ηα”

55. Κωδικός 100025 “Διαφορά δηλωθείσας - προσδιορισθείσας έκτασης έως 3% και 2ha”

56. Κωδικός 100026 “Αποκλεισμένος από Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013”

57. Κωδικός 100028 “Συνιδιόκτητο  αγροτεμάχιο”

58. Κωδικός 100035 “Δέσμευση από ΥΠΑΑΤ”

59. Κωδικός 100036 “Δέσμευση”

60. Κωδικός 100037 “Απόρριψη”

61. Κωδικός 100040 “Συμμέτοχη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα ομάδας Παραγωγών”
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62. Κωδικός 100043 “Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει το ετήσιο χρονικό διάστημα της δέσμευσης”

63. Κωδικός  100050 “Μη εντοπισμός αγροτεμαχίου βάσει  χωρικού  ελέγχου  μεταξύ Ε.Α.Ε.  και 

Τ.Δ.”

64. Κωδικός 100060 “Μη  επιλέξιμη  συγκαλλιέργεια”

65. Κωδικός 100061 “Απόκλιση έως 5% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Καταμέτρησης Επιτόπιου”

66. Κωδικός 100062 “Απόκλιση 5% - 10% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Καταμέτρησης Επιτόπιου”

67. Κωδικός  100063  “Απόκλιση  10%  -  20%  ελάχιστου  αριθμού  ατμιστήρων  -  διαχυτήρων  ή 

παγίδων ανα Ha μεταξύ ΕΣΕ και Καταμέτρησης Επιτόπιου”

68. Κωδικός 100064 “Απόκλιση > 20% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha  μεταξύ ΕΣΕ και Καταμέτρησης Επιτόπιου”

69. Κωδικός 100065 “Μη ορθή Τήρηση Ε.Σ.Ε”

70. Κωδικός 100066 “Μη έγκυρο Ε.Σ.Ε.”

71. Κωδικός 100067 “Χρησιμοποιούνται Χημικά Σκευάσματα από το 3ο έτος και μετά”

72. Κωδικός 100068 “Μη κάλυψη και των τριών εχθρών από ατμιστήρες - διαχυτήρες ή παγίδες”

73. Κωδικός 100072 “Απόκλιση έως 5% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Παραστατικών Επιτόπιου”

74. Κωδικός 100073 “Απόκλιση 5% - 10% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Παραστατικών Επιτόπιου”

75. Κωδικός  100074  “Απόκλιση  10%  -  20%  ελάχιστου  αριθμού  ατμιστήρων  -  διαχυτήρων  ή 

παγίδων ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Παραστατικών Επιτόπιου”

76. Κωδικός 100075 “Απόκλιση > 20% ελάχιστου αριθμού ατμιστήρων - διαχυτήρων ή παγίδων 

ανά Ha μεταξύ ΕΣΕ και Παραστατικών Επιτόπιου”

77. Κωδικός 100076 “Δέσμευση λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού”

78. Κωδικός 100077 “Κωδικός 100070 “Μη έγκυρο παραστατικό Μ1018 Υλικών”

79. Κωδικός 100080 “Δέσμευση από ΕΦΔ”

Β. Ο έλεγχος  των ενδικοφανών προσφυγών κατά των παρακάτω κωδικών ευρημάτων υλοποιείται 

από  την  τριμελή  επιτροπή  μέσω  οπτικού  διοικητικού  ελέγχου επί  των  επικαιροποιημένων 

καταχωρηθέντων στοιχείων των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, ακολουθώντας 

τα  αναγραφόμενα  στην  ισχύουσα  εγκύκλιο  Οπτικού  Διοικητικού  ελέγχου  των  παραστατικών 

συμμόρφωσης  ειδικών  διατάξεων  της  Δράσης  10.1.08  «Εφαρμογή  της  μεθόδου  σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». 

1. 100044Μη έγκυρη εξόφληση παραστατικού 
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2. 100069 Μη έγκυρο παραστατικό Μ1018 Γεωπόνου

3. 100070 Μη έγκυρο παραστατικό Μ1018 Υλικών

4. 100071 Ασυμφωνία Στοιχείων Γεωπόνου

Τα αποτελέσματα  του  ελέγχου  καταχωρούνται  στο  Πληροφοριακό  Σύστημα,  και  στη  συνέχεια 

πραγματοποιείται μηχανογραφική επαναξιολόγηση κατά το στάδιο υπολογισμού πληρωμής.

Γ.  Ο  έλεγχος  της  ανωτέρας  βίας  για  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  της  ενδικοφανούς  προσφυγής 

πραγματοποιείται από  την τριμελή επιτροπή και τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο ΠΣ.

2. ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Για όλους τους άλλους λόγους που δε συνδέονται με τα ευρήματα υπολογισμού πληρωμής και 

καλύπτονται με την διαδικασία του σημείου 1., οι ενδικοφανείς προσφυγές :

2.1  εφόσον έχουν υποβληθεί επικαιροποιημένα στοιχεία των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών 

διατάξεων, πραγματοποιείται έλεγχος  των ενδικοφανών προσφυγών από  την τριμελή επιτροπή 

μέσω οπτικού  διοικητικού  ελέγχου  ακολουθώντας  τα  αναγραφόμενα  στην  ισχύουσα  εγκύκλιο 

Οπτικού Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 

10.1.08  «Εφαρμογή  της  μεθόδου  σεξουαλικής  σύγχυσης  των  μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

2.2 που δεν εμπίπτουν στην ενότητα 1 και 2.1 του παρόντος θα χαρακτηρίζονται άνευ αντικειμένου 

και στο σύνολό τους θα επανεξετάζονται μηχανογραφικά κατά το στάδιο υπολογισμού πληρωμής. 

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ.

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

- Δ/νση Πληροφορικής

- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων 
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