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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»                 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020» 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΤΟΣ 2016 

  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει. 
2. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει. 
3. Τον Καν. (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 του Συμβουλίου, σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών 
πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

4. Τον Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιημένος 
ισχύει. 

5. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

6. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

7. Τον Καν. (ΕΚ) 1848/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό 
καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου. 

8. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου (L 270/1 της 21.10.2003) «σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση 
των κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1290/05, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007, και για την 
κατάργηση του Καν. (Ε.Κ.) αριθ. 1782/2003. 

9. Τον Ν. 992/79 «Περί οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων». 

10. Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α’/28-8-2014) σχετικά με τον οργανισμό του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 
237/τ.Α’/31-10-2014). 

11. Το Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Φ.Ε.Κ. ’ 98 Τ.Α΄22-04-05). 

12. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ90/Α/5.4.1974) όπως ισχύει 
σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 
6/Α/5.1.1989). 

13. Το Ν.2362/27-11-95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα του άρθρου 104. 

14. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1.9.97 «επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2732/30.7.99 και το άρθρο 23 του Ν. 2945/01 (Φ.Ε.Κ. Α 
223/8.10.01), όπως αυτός ισχύει. 
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15. Τον ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/02-10-08) περί Ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 
διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού , περί ρύθμισης θεμάτων Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

16. Την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας αρ. 373612/1553/4-9-80 «Περί 
λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 389578/30.11.00 κοινή απόφαση 

17. Την Απόφαση 379286/2001 (Φ.Ε.Κ. 111 02/8/2001) όπως συμπληρώθηκε με την 271562/2002 
(Φ.Ε.Κ 1042 08/08/02) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
Οργανισμού Πληρωμών». 

18. Τα κεφάλαια Δ άρθρο 22΄,Ζ΄αρθρο 32,Ι΄ άρθρα 47και 49 του  Ν. 4314/14 ΦΕΚ 265/Α/2014 « 
Διαχείριση, έλεγχος, και εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020», όπως ισχύουν. 

19. Την Απόφαση 281255/06.05.2008 (ΦΕΚ794Β’) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». 

20. Κοινή Υπουργική Απόφαση 4941/7-11-2011 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την 
ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013». 

21. Την Απόφαση 307389/18-07-07 (ΦΕΚ 1277/24-07-2007 τχ. Β’) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων «περί μεταβίβασης αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή 
αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων αρμοδιότητας 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε» 

22. Την Απόφαση 280682/07-05-09 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί 
Μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, 
Προϊσταμένους Δ/νσης & Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή 
Υπουργού» (ΦΕΚ 972/τχΒ/22-05-09), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.  

23. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως κάθε φορά ισχύει. 

24. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27-12-2010) « Οργανισμός Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», όπως κάθε φορά ισχύει. 

25. Τις διατάξεις των αποφάσεων βάσει των οποίων εκχωρούνται αρμοδιότητες για την διαχείριση 
παρακολούθηση υλοποίηση και έλεγχο των μέτρων του ΠΑΑ 2014-20 και ιδιαίτερα για την έκδοση 
αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (στις περιπτώσεις που 
υπάρχει εκχώρηση της αρμοδιότητας αναζήτησης των αχρεωστήτως ποσών).   

26. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τη πολλαπλή συμμόρφωση.  

27. Τον Καν.1305/2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του 
Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου.  

28. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»όπως ισχύει κάθε φορά.  

29. Την αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 
– 2020» (ΦΕΚ 3322/Β/2016) όπως κάθε φορά ισχύει.  

30. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. 
Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις 
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».  

31. Την αρ. 8837/14-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – 
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016» όπως κάθε 
φορά ισχύει.  

32. Την με αρ. πρωτ. 18156/42483/14-7-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη της 
πράξης στο υπομέτρο 6.1.   

33. Τη διενεργηθείσα πληρωμή της 1ης δόσης ύψους 13650,00. €. στον τραπεζικό λογαριασμό του 
δικαιούχου, σύμφωνα με την παρτίδα πληρωμής 201706100109 σε βάρος της ΚΑΕ 830/8381.  

34. Τις με αρ. πρωτ. 196837/37192/16-7-2019 και 211016/39937/30-7-2019 σχετικές εισηγήσεις  
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, λόγω του από 21-6 
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υποβληθέντος ηλεκτρονικού αιτήματος  ανάκλησης ένταξης του Καραχρήστου Κωνσταντίνου στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων . 

35.  Την με αρ. πρωτ. 207295/51322/25-7-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη για την απένταξη της 
πράξης από το υπομέτρο 6.1..  

36. Την με Αρ. Πρωτ. 210909/52089/30-7-2019 Πρόσκληση-Ειδοποίηση της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τον  κο Καραχρήστο Κωνσταντίνο, σχετικά με την 
επιστροφή, τον συμψηφισμό ή τη διατύπωση έγγραφων αντιρρήσεων επί του αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού των 13650,00. €. 

37. Το από 13-8-2019 Αποδεικτικό Επίδοσης της ως άνω Πρόσκλησης-Ειδοποίησης . 
38. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 

της ως άνω αναφερόμενης Πρόσκλησης-Ειδοποίησης χωρίς να επιστραφεί το ως άνω 
αναφερόμενο οφειλόμενο ποσό, αλλά και χωρίς να υποβληθούν αντιρρήσεις από τον 
ενδιαφερόμενο. 

39. Τη σχετική εισήγηση του φορέα εφαρμογής του Μέτρου Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης  με τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Υπόχρεος του ποσού που αποτελεί αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο  κος 
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  τ. ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 145725187 και Δ.Ο.Υ Κορίνθου. 
β) Το συνολικό ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης ανέρχεται σε 13657,54 €, από αυτό, το ποσό το 
οποίο έχει καταβληθεί αχρεωστήτως στον ανωτέρω υπόχρεο ανέρχεται σε 13650,00 €, σύμφωνα με 
τον έλεγχο ( παρτίδα πληρωμής 201706100109 σε βάρος της ΚΑΕ 830/8381). 
γ) Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση του έργου /υποέργου με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 
0005957446 που εντάχθηκε στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  του Π.Α.Α. 2014-2020 
και χρηματοδοτείται κατά 95% από το ΕΓΤΑΑ και κατά 5% από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. / 
τακτικού προϋπολογισμού. 

2. Την ανάκτηση από τον κο ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  τ. ΙΩΑΝΝΗ κάτοικου Καλεντζίου Κορινθίας  με 
ΑΦΜ 145725187και Δ.Ο.Υ Κορίνθου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για οικονομική ενίσχυση 
που εισέπραξε ως δικαιούχος του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  του Π.ΑΑ. 2014-2020  
, των παρακάτω χρηματικών ποσών: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:13650,00ΕΥΡΩ 
ΤΟΚΟΙ: 13650,00x(0,545%x37/365)=7, 54ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΟ:13657,54 ΕΥΡΩ 
α) Το ανωτέρω ποσό των 13650,00 € προσαυξάνεται με τους αναλογούντες τόκους ύψους 7,54 € για 
τη χρονική περίοδο από την επομένη της επίδοσης της πρόσκλησης – ειδοποίησης μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και με βάση το επιτόκιο ίσο προς το μισό 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, το οποίο ισχύει κατά την 
σύνταξη της απόφασης προς επιστροφή, ήτοι 1,09/2=0,545%. 
β) Το ως άνω προς ανάκτηση ποσό επιμερίζεται ως εξής:  
12967,50€ αντιστοιχεί στο ΕΓΤΑΑ (κοινοτική συμμετοχή) και 682,50€ αντιστοιχεί στους εθνικούς 
πόρους του Π.Δ.Ε (εθνική συμμετοχή) και τόκοι 7,54 ΕΥΡΩ. 
γ) Η δημοσιονομική διόρθωση του ως άνω ποσού εφαρμόζεται, κατόπιν αίτησης οικειοθελούς 
αποχώρησης του παραγωγού λόγω οικονομικών δυσκολιών, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας 
βίας(άρθρο 32, ΥΑ8585/2016). 
δ) Τίθεται προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, 
προκειμένου να κατατεθεί το προς ανάκτηση ποσό, σε οποιαδήποτε κατάστημα Πειραιώς, στο 
τηρούμενο λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. GR3001710170006445030050014 υπέρ ΕΛΕΓΕΠ. 
ε) Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρω ποσού εντός της τεθείσας προθεσμίας και χωρίς άλλη 
ειδοποίηση η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί στη βεβαίωση του εν λόγω ποσού στην οικεία για την 
φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., για την είσπραξη του κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων. 
ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του υπόχρεου σε 
βάρος του ΕΛΕΓΕΠ, θα εφαρμοσθεί συμψηφισμός μέχρι ολοσχερούς είσπραξης του οφειλόμενου ποσού. 
η) Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48-57 του 
κώδικα διοικητικοί δικονομίας (Ν. 2717/1855 ΦΕΚ 97 Α’). Ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να 
επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις 
νόμιμες συνέπειες. 
θ) H απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.   
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια  
1. Κωνσταντίνος Καραχρήστος  του Ιωάννη  Καλέντζι Κορινθίας  200 01 

Δια μέσου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας ( με την 
υποχρέωση επίδοσης της παραπάνω απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης  και  ταχυδρομική 
αποστολή στην ΔΑΟΠ της συνημμένης  έκθεσης- επίδοσης) Γ. Παπανδρέου 24-26, Τ.Κ. 201 31 
Κόρινθος. (με απόδειξη) 

 
 
   
Πίνακας Αποδεκτών για Κοινοποίηση 

1. ΟΠΕΚΕΠΕ/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας/ Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, 
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα. (µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ/ Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων/ Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως   
Καταβληθέντων, 
 Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα. (µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

3. ΟΠΕΚΕΠΕ/ Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων/ Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων, 
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα. (µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

4. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ/ Μονάδα Β1,  
Λεωφ. Αθηνών 54-56, Τ.Κ.10441 – Αθήνα. (µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. 
Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 – Αθήνα. 

6. Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης,  
Λεωφ. Κηφισίας 1-3 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, Τ.Κ. 11523, - Αθήνα. 
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