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4η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1.

Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 69, παρ. 2.

2.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
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3.

Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄
138/2017).

4.

Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 2/2021).

5. Την υπ’ αριθ. 68/8-1-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 36/2021).
6.

Την υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 125/2007).

7.

Την υπ’ αριθ. 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2538/7-11-2011).

8.

Την υπ’ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιοργάνωση των
Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄
3066/26-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Την υπ’ αριθ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
“Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 794/2008).

10. Την υπ’ αριθ. 104/7056/21-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων «Εθνικές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Την υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017)
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017), 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018)
και 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020) Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.
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Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1.

Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.

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).
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).
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).
6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L
227/31.07.2014).
7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
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και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L
227/31.07.2014).
8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους
απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 181/20.06.2014).
9.

Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ.

Την υπ’ αριθμ. 1099/7-4-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ

Δ.

Την υπ’ αριθμ. 23998/16-4-2021 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ε.

Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού Προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η τέταρτη (4η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017), 4968/13-6-2018
(ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018) και 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020) Υπουργικές Αποφάσεις
και ισχύει.
Οι διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Ενισχυόμενη Δράση – Σκοπός
Α. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, σημείο 1, όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής
Απόφασης, με το Άρθρο 7, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής
Απόφασης και με το Άρθρο 7, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής
Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των
μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς,
αχλαδιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς και του αμπελιού και, συγκεκριμένα, της
καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς,
νεκταρινιάς, βερικοκιάς, της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς,
αχλαδιάς, κυδωνιάς, της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της
δαμασκηνιάς και της ευδεμίδας στην περίπτωση του αμπελιού, στα ενταγμένα στη
δράση αγροτεμάχια του οπωρώνα ή του αμπελώνα, αντίστοιχα, μέσω της υλοποίησης
Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων
(dispensers) φερομόνης φύλου ή στην εφαρμογή φερομονικών σκευασμάτων μέσω
ψεκασμού φυλλώματος, κατά περίπτωση, καθώς και στην εγκατάσταση φερομονικών
παγίδων παρακολούθησης στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα, αντίστοιχα. Στην
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περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος
πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.
β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο
Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση
αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης. Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής
εκάστου έτους εφαρμογής οφείλει να έχει καταρτιστεί και να είναι διαθέσιμο, πριν την
έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση
αγροτεμάχια.
Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα
όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις του
ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα μικρολεπιδόπτερα–στόχους, τα
Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους
Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του
ΥπΑΑΤ, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των
μικρολεπιδοπτέρων - στόχων στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Λεπτομέρειες
σχετικά με το περιεχόμενο του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής, δύνανται να καθορίζονται
σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ.
Στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να προβλέπεται η αντιμετώπιση, μέσω της
μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης, του συνόλου των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων για
εκάστη καλλιέργεια της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται αποδεκτό
Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής που προβλέπει τη μη χρήση ατμιστήρων-διαχυτήρων ή τη μη
εφαρμογή φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος, κατά περίπτωση,
για συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων
εκάστου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα)
που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για το σύνολο των καλλιεργειών που
χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο ενταγμένης
εκμετάλλευσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρωνδιαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το
εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση εφαρμογής φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού
φυλλώματος, η ποσότητα του φερομονικού σκευάσματος ανά μονάδα επιφανείας
(εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για το σύνολο των
καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο
ενταγμένης εκμετάλλευσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη ποσότητα
φερομονικού σκευάσματος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που
προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής
του στην αγορά.
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Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να
καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από
επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο επιβλέπων
Γεωπόνος υπογράφει το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει
και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος
οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα
Γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων Γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρημένο Ετήσιο
Σχέδιο Εφαρμογής του έτους διακοπής της συνεργασίας καθώς και όλα τα επόμενα
Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής που έπονται του έτους διακοπής της συνεργασίας.
γ. Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, να κάνουν:


μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2)
πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της
βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής
για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού και



αποκλειστική χρήση φερομονών τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις
καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς
και, αντίστοιχα, τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της
μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού».

Β. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, σημείο 5, όπως
μετονομάσθηκε με το Άρθρο 5, παράγραφος Δ της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής
Απόφασης και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7, παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018
Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 7, παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020
Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Να διατηρούν, για λόγους ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής της ενισχυόμενης
μεθόδου, ηρτημένους στα δέντρα ή στα πρέμνα του αμπελιού, αντίστοιχα, των ενταγμένων στη
δράση αγροτεμαχίων, τους ατμιστήρες-διαχυτήρες και τις φερομονικές παγίδες
παρακολούθησης που προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 31
Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Αντίστοιχα, στην περίπτωση εφαρμογής
φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος, επιπλέον της τήρησης της ως άνω
δέσμευσης που αφορά τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης, να διατηρούν την/τις
χρησιμοποιημένη/μένες συσκευασία/σίες (δοχεία, φιάλες) του σκευάσματος που
αντιστοιχεί/ούν στην ποσότητα του σκευάσματος που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο
Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους».
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Άρθρο 3
Διαδικασία πληρωμής
Α. Στο Άρθρο 13 «Διαδικασία πληρωμής», η παράγραφος Β «Παραστατικά συμμόρφωσης
ειδικών διατάξεων», σημείο 2, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 2725/9-62020 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της παρούσας, περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:
α. παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την αγορά των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή των
φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, κατά περίπτωση,
καθώς και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο
Σχέδιο Εφαρμογής
β. Παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα
Γεωπόνου».

Β. Στο Άρθρο 13 «Διαδικασία πληρωμής», η παράγραφος Β «Παραστατικά συμμόρφωσης
ειδικών διατάξεων», σημείο 4, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Η προσκόμιση των παραστατικών για την αγορά των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή των
φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, κατά περίπτωση,
καθώς και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο
Σχέδιο Εφαρμογής, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή της συνολικής ενίσχυσης της
δράσης. Από τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που αφορούν την αγορά
ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης, πρέπει να
προκύπτει ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και των φερομονικών παγίδων
παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Στην περίπτωση χρήσης
φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, από τα παραστατικά
συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων πρέπει να προκύπτει η ποσότητα του φερομονικού
σκευάσματος που προβλέπεται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής».

Άρθρο 4
Μειώσεις – Κυρώσεις
Α. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος Γ «Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή
αίτησης πληρωμής/παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων – Εκπρόθεσμη
κατάρτιση/μη κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής - Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των
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ελέγχων», σημείο 2 «Εκπρόθεσμη υποβολή/μη υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών
διατάξεων», εδάφιο αα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αα. υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που αφορούν την αγορά των
ατμιστήρων-διαχυτήρων ή των φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού
φυλλώματος, κατά περίπτωση, ή/και των παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το
Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής καθώς και των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για
την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να
λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, εάν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Β. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο ββ, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12,
παράγραφος Δ της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 11,
παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«ββ. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ:


του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή



της ποσότητας του φερομονικού σκευάσματος, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών
σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος ή/και



του αριθμού των παγίδων παρακολούθησης

που προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ), και των αντίστοιχων
μεγεθών τα οποία προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης
εκμετάλλευσης, ισχύουν τα κάτωθι:
i. Εφόσον η απόκλιση είναι έως 5%, στον δικαιούχο δεν επιβάλλεται καμία κύρωση.
ii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 5% και έως 10%, η συνολική ενίσχυση που
δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 20%. Στην
περίπτωση πρώτης επανάληψης, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το
εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον
δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει
ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών της παρούσας.
iii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% και έως 20%, η συνολική ενίσχυση που
δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε
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επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο
έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας.
iv. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20%, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία
ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται
σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Στην
περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο
έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας, η ένταξη της σχετικής πράξης στη
δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα
ενίσχυση κατά το προηγούμενα έτη».

Γ. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο γγ, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12,
παράγραφος E της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 11,
παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«γγ. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ:
 του αριθμού των ηρτημένων στα δέντρα ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, ατμιστήρωνδιαχυτήρων ή
 της εφαρμοζόμενης ποσότητας του φερομονικού σκευάσματος, όπως αυτή προκύπτει
από την/τις χρησιμοποιημένη/μένες συσκευασία/σίες (δοχεία, φιάλες) του
σκευάσματος, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω
ψεκασμού φυλλώματος ή/και
 του αριθμού των ηρτημένων παγίδων παρακολούθησης
και των αντίστοιχων μεγεθών τα οποία προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε
επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, ισχύουν τα κάτωθι:
i. Εφόσον η απόκλιση είναι έως 5%, στον δικαιούχο δεν επιβάλλεται καμία κύρωση.
ii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 5% και έως 10%, η συνολική ενίσχυση που
δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 20%. Στην
περίπτωση πρώτης επανάληψης, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το
εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον
δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει
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ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών της παρούσας.
iii. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% και έως 20%, η συνολική ενίσχυση που
δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά 50%. Για κάθε
επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο
έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας.
iv. Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20%, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία
ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται
σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Στην
περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο
έτος εφαρμογής ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας, η ένταξη της σχετικής πράξης στη
δράση της παρούσας ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα
ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.
v. Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ του αριθμού των ηρτημένων στα δέντρα
ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης και του
αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από
το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, αλλά διαπιστωθεί ότι δεν
έχει εφαρμοστεί ορθά το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, περίπτωση στην οποία
συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μη ανάρτηση των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και των
παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα ή στα πρέμνα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το
εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 3%. Αντίστοιχα, στην περίπτωση χρήσης
φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, εφόσον δεν
διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ της εφαρμοζόμενης ποσότητας του φερομονικού
σκευάσματος, όπως αυτή προκύπτει από την/τις χρησιμοποιημένη/μένες συσκευασία/σίες
(δοχεία, φιάλες) του σκευάσματος, και της ποσότητας του φερομονικού σκευάσματος που
προβλέπεται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, αλλά
διαπιστωθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί ορθά το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, περίπτωση στην οποία
συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μη εφαρμογή του φερομονικού σκευάσματος σύμφωνα
με τις οδηγίες του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο
δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 3%».

Δ. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο δδ, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 14,
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παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 11,
παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«δδ. Σε περίπτωση που η απόκλιση (μείωση) του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή της
ποσότητας του φερομονικού σκευάσματος, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών
σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, των εδαφίων ββ. και γγ. του
σημείου γ της παραγράφου ΣΤ του παρόντος άρθρου, είναι τέτοια ώστε να μην τηρείται ο
ελάχιστος αριθμός ατμιστήρων-διαχυτήρων ή η ελάχιστη ποσότητα φερομονικού
σκευάσματος, στην περίπτωση εφαρμογής φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού
φυλλώματος, εκάστου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή
στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης
διάθεσής του στην αγορά για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο
φυτοπροστατευτικό σκεύασμα σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις του σημείου β της παραγράφου ΣΤ του παρόντος άρθρου, περί μη τήρησης της
γραμμής βάσης της δράσης».

Ε. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο στστ, όπως μετονομάστηκε με το Άρθρο
12, παράγραφος Ζ της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«στστ. Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος από τον δικαιούχο
γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο
δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος διαπίστωσης
της παράβασης. Εξαίρεση αποτελεί το ΕΣΕ του έτους εφαρμογής για το οποίο διενεργείται ο
έλεγχος, με τις τυχόν αναθεωρήσεις αυτού, στην περίπτωση απουσίας του οποίου από τον
γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16, παρ. Γ,
σημείο 3 της παρούσας περί μη κατάρτισης του ΕΣΕ».

ΣΤ. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο ζζ, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 12,
παράγραφος Η της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και τροποποιήθηκε με το
Άρθρο 11, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
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«ζζ. Εφόσον κατά το διοικητικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων
ή η ποσότητα του φερομονικού σκευάσματος, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών
σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, που προκύπτει από τα σχετικά
παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ), είναι τέτοιος/α ώστε να μην τηρείται ο ελάχιστος
αριθμός ατμιστήρων-διαχυτήρων ή η ελάχιστη ποσότητα φερομονικού σκευάσματος, στην
περίπτωση εφαρμογής φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος, εκάστου
φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται
για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά για
το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επίπεδο
ενταγμένης εκμετάλλευσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου β της παραγράφου ΣΤ του
παρόντος άρθρου, περί μη τήρησης της γραμμής βάσης της δράσης».

Ζ. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», η παράγραφος ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο ιαια, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 12,
παράγραφος Η της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«ιαια. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη γεωργικής χρήσης του αγροτεμαχίου, δεν καταβάλλεται η
ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση του αγροτεμαχίου για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή
εφόσον του έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρούσας. Εφόσον για την εν λόγω έκταση έχουν
καταβληθεί στον δικαιούχο ενισχύσεις για προηγούμενα του εξεταζόμενου έτη εφαρμογής,
επιβάλλεται κύρωση ίση με τις καταβληθείσες ενισχύσεις κατά τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον,
η εν λόγω έκταση αφαιρείται από το Τεχνικό Δελτίο της πράξης και το Τεχνικό Δελτίο
τροποποιείται στο ΠΣ για το υπόλοιπο της πενταετίας, με πρώτο έτος ισχύος της τροποποίησης,
το επόμενο της διαπίστωσης έτος εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
Γ του Άρθρου 12 της παρούσας, περί διαπίστωσης ανάγκης τροποποίησης της πράξης κατά τη
διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης».

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-52017), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017),
4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018) και 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020)
Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.
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Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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