Άρθρο 15
Ανάκληση ένταξης πράξης
1.

Είναι δυνατή η άρση της ένταξης μιας πράξης από το ΠΑΑ λόγω τεκμηριωμένων
αδυναμιών εκτέλεσής της ή τήρησης των όρων της σχετικής Απόφασης Ένταξης
Πράξης καθώς και η διασφάλιση του δικαιώματος των δικαιούχων να
αποσύρουν, ανά πάσα, στιγμή την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλει, χωρίς να
παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.

2.

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει:

1) Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας
εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.
2) Μετά από διαπιστωμένη απάτη, βάση απόφασης αρμόδιας δικαστικής αρχής.
3) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της
πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις/εμπλοκές σε
σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή τους όρους ένταξής της. Η
διαδικασία μπορεί να ενεργοποιείται εφόσον επιβάλλεται κατόπιν ελέγχων
εθνικών ή ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων ή όταν διαπιστώνεται:
Η παρέλευση του χρόνου υλοποίησης της πράξης, χωρίς έγκριση σχετικής
παράτασης.
Σοβαρή εμπλοκή στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων.
Μη αποδεκτή απόκλιση του φυσικού αντικειμένου.
Αδυναμία στην καθολική πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και της
επιλεξιμότητάς

του

με

βάση

τα

πρωτότυπα

παραστατικά

και

λοιπά

δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
Άλλη παράβαση του εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού πλαισίου η οποία
διενεργείται από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχεται θεραπεία.
Σοβαρή μη συμμόρφωση της παραγράφου 5 του άρθρου 25.
3.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, ο ΕΦΔ, σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 4 του ν.
4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265), θέτει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης με
αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο της πράξης στην οποία
προσδιορίζονται οι αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά μέτρα και περίοδος
συμμόρφωσης του δικαιούχου.

4.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου στα διορθωτικά μέτρα που
απαιτούνται ή σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΕΦΔ προβαίνει σε έκδοση σχετικής
Απόφασης με την οποία ανακαλείται η ένταξη της εν λόγω πράξης ή με την
οποία τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης στην οποία περιλαμβανόταν.

5.

Ο τελικός διατάκτης της Απόφασης είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Η Απόφαση αναρτάται στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και κοινοποιείται
ατομικά (μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου) στο δικαιούχο.

6.

Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει
καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014.

7.

Ο ΕΦΔ καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ τα στοιχεία της Απόφασης Ανάκλησης.
Επιπλέον, καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ανάκτηση
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.

