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ΕΤΟΥΣ 2018
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020
ΜΕΤΡΟ 13 :«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»
Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές
περιοχές
Υποµέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε
φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
2. το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...»,
3. το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,το Π.∆. 97/2017
(ΦΕΚ 138/τ.Α’/15-09-2017) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων»,
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4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ. 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Α) 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 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.,
5. Την αριθ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ. 1273/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος
´Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Την αριθ. 1064/19-04-2016 (ΦΕΚ. 1295/τ.Β΄/09-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆ του ΠΑΑ 2014-2020 στη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης
Πράξεων ΠΑΑ»,
7. Την αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από
φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014−2020», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
8. Την αριθ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ. 3066/τ.Β΄26-09-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ περί
«Αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020.»,
9. Την αριθ. 857/29-03-2018 σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.∆. Π.Α.Α. για την πρόσκληση.
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. 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),
2. 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),
3. 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),
4. 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),
5. 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),
6. 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
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης
και ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση (ΕΕ L
227/31.07.2014),
7. 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),
8. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΑΛΕΙ
τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3, να υποβάλλουν αιτήσεις
στήριξης στο πλαίσιο των υποµέτρων 13.1 και 13.2 του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές
που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014 - 2020.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1. Προκηρυσσόµενα Υποµέτρα
Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
Υποµέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών.

1.2. Στόχος των Υποµέτρων
Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς αφενός συνεπάγονται µειωµένη παραγωγική ικανότητα που οδηγεί σε
µειωµένες αποδόσεις, σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, και αφετέρου δηµιουργούν
πρόσθετα κόστη για την αντιµετώπισή τους.
Το αποτέλεσµα είναι η σηµαντική µείωση του γεωργικού εισοδήµατος, η οποία µπορεί να
οδηγήσει τους γεωργούς σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, µε αρνητικές
συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του
διαµορφωθέντος τοπίου.
Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να µετριαστεί σηµαντικά µε την αντιστάθµιση των απωλειών
µέσω χορήγησης ενίσχυσης στους γεωργούς που διαχειρίζονται γαίες εντός των ως άνω
περιοχών.
Οι ενισχύσεις αυτές συµβάλλουν στην 4η προτεραιότητα της Ένωσης για την Αγροτική
Ανάπτυξη και συγκεκριµένα στους τοµείς επικέντρωσης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών NATURA 2000, και
εντός των περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα, της
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» και 4Γ
«Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους».
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1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής
1.3.1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής Υποµέτρου 13.1
Το Υποµέτρο 13.1 εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως
ορεινές µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

1.3.2. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής Υποµέτρου 13.2
Το Υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που
προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό
τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.
Από την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 έως και τον καθορισµό των νέων περιοχών, που
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή
εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό τους, ισχύουν οι περιοχές βάσει της Οδηγίας του
Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πίνακας 3.4 άρθρο 3 παρ.4).
∆ε µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµα για το Μέτρο 13 αγροτεµάχια που έχουν ενταχθεί
στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών του Μέτρου 214
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αποτελούν ανειληµµένες
υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

1.4. Πιστώσεις – Χρηµατοδότηση
Η ∆ηµόσια ∆απάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 230.000.000 ευρώ. Το
ανωτέρω ποσό κατανέµεται ενδεικτικά στα υποµέτρα ως εξής:
Υποµέτρο 13.1 : 148.000.000 Ευρώ και
Υποµέτρο 13.2 : 82.000.000 Ευρώ.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.), ΣΑΕ 082/1.
Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υποµέτρο µπορούν να µεταφερθούν στο
άλλο Υποµέτρο.

1.5. Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων
Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειµένου οι
δικαιούχοι να αποζηµιωθούν για το διαφυγόν εισόδηµα, τις πρόσθετες δαπάνες και το
κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής
δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς.

1.6. Ύψος ενίσχυσης
1.6.1. Ύψος ενίσχυσης Υποµέτρου 13.1
Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125
ευρώ ανά εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης , το οποίο µετά
τα 20 ha µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :
•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της
ενίσχυσης
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•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha:
χορηγείται 80% της ενίσχυσης

•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha:
χορηγείται 50% της ενίσχυσης

•

Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν
χορηγείται ενίσχυση

Σε εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση µόνο µέχρι τα 30 ha,
ως ανωτέρω.

1.6.2. Ύψος ενίσχυσης Υποµέτρου 13.2
Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην
οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς
περιορισµούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης, το οποίο µετά τα
20 ha µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :
•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της
ενίσχυσης

•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha:
χορηγείται 80% της ενίσχυσης

•

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha:
χορηγείται 50% της ενίσχυσης

•

Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν
χορηγείται ενίσχυση

Σε εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση µόνο µέχρι τα 30 ha,
ως ανωτέρω.

1.7. ∆είκτες
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρµόζονται οι παρακάτω
δείκτες :
∆είκτης

Είδος δείκτη

Παρατηρήσεις

O1 – Συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη

∆είκτης εκροών

Ανάλυση ανά είδος περιοχής :
ορεινές περιοχές, περιοχές µε
φυσικούς περιορισµούς

O4 – Πλήθος δικαιούχων

∆είκτης εκροών

O5 – Συνολική έκταση

∆είκτης εκροών
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2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αρµόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρµογή και έλεγχο των υποµέτρων της παρούσας
είναι :
► Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΕΥ∆ ΠΑΑ), η οποία έχει την αρµοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρµογής του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014.
► Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΕΥΕ ΠΑΑ) η οποία έχει την αρµοδιότητα συντονισµού και την παρακολούθησης της
πιστής εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020
και του θεσµικού πλαισίου του Μέτρου, σύµφωνα την αριθµ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ
3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
► Η ∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥπΑΑΤ αποτελεί τον
Ενδιάµεσο Φορέα Εφαρµογής των υποµέτρων της παρούσας.
► Ο Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού &
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισµός Πληρωµών για το ΠΑΑ
2014-2020.

3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
3.1. Κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχου
∆ικαιούχοι των υποµέτρων µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία :
1) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως
εξειδικεύεται µε το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «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» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.
2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :
α) εντός των ορεινών περιοχών
β) εντός των µειονεκτικών περιοχών σύµφωνα µε την υφιστάµενη οριοθέτηση
3) Είναι ενήλικα άτοµα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν
αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα.

3.2. Κριτήρια επιλογής δικαιούχου
Ειδικά για το υποµέτρο 13.2 ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

Ποσοστό
γεωργικού
εισοδήµατος

2

Ετήσιο
οικογενειακό
εξωαγροτικό
εισόδηµα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Από 85% - 100%
Από 70% - 84,99%
Από 50% - 69,99%
Από 35% - 49,99%
Από 25% - 34,99%
Χωρίς εξωαγροτικό εισόδηµα
Από
0,01 - 2.500 Ευρώ
Από 2.500,01 - 5.000 Ευρώ
Από 5.000,01 - 10.000 Ευρώ
Από 10.000,01 - 22.500 Ευρώ
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250
200
150
50
10
200
150
100
50
10
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Τρόπος
αξιοποίησης της
εκµετάλλευσης

3

4

Ηλικία

Με 30 ΜΜΖ έως 35 ΜΜΖ
Με 20 ΜΜΖ έως 29,99 ΜΜΖ
Με 10 ΜΜΖ έως 19,99 ΜΜΖ
Με 5 ΜΜΖ έως 9,99 ΜΜΖ
Σε κάθε άλλη περίπτωση
(λιγότερες από 5 ΜΜΖ ή περισσότερες από 35 ΜΜΖ)
Από 18 - 30 ετών
Από 31 - 67 ετών
Εκτός και αν το ανώτατο όριο αλλάξει από τον
ασφαλιστικό τους φορέα

300
250
200
150
10
200
100

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν µεγαλύτερη βαθµολογία
στο πρώτο κριτήριο και αν αυτή συµπίπτει, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς
µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγούνται οι µικρότεροι σε ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία
γέννησής τους.

4. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση :
1) να διατηρούν την εκµετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υποµέτρα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαµβάνει η
εκµετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής
Συµµόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της
Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΕ)
1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα
αρµόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

5. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγµατοποιείται έως την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018.

5.1. Υποβολή Αίτησης
Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωµής και υποβάλλεται ταυτόχρονα µε
την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του και συγκεκριµένα :
•

είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω online συστήµατος,

•

είτε µέσω ενός πιστοποιηµένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Η αίτηση καταχωρίζεται στην κεντρική βάση δεδοµένων του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) και µετά την
οριστικοποίησή της λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Ένα αντίτυπο παραλαµβάνεται,
τηρείται και φυλάσσεται µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον πιστοποιηµένο φορέα υποβολής της αίτησης τηρείται ο φάκελος
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σε ηλεκτρονική µορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκοµίζει
τα πρωτότυπα παραστατικά.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογή, η
πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη οριστικοποίηση της είναι της
αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντος.
Tα στοιχεία των ενδιαφεροµένων θα δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 111-112 του
Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση
τηρούνται οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων).

5.2. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι :
1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή των κρίσιµων σελίδων
του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα).
2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και
καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου
έτους και δεν υπάρχουν µεταβολές.

5.3. ∆ιόρθωση – Ανάκληση αιτήσεων στήριξης/πληρωµής πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους
Οι αιτούντες µπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης/πληρωµής και τα
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόµη και µετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν
έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Για το
σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω online
συστήµατος (στην περίπτωση που έχουν υποβάλλει µέσω αυτής της διαδικασίας την
αρχική αίτηση), είτε µέσω του πιστοποιηµένου Φορέα υποβολής
ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης τη σχετική διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση αφορά στα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, αυτά υποβάλλονται εκ νέου ώστε να αντικατασταθούν.
Πέραν των ανωτέρω, οι αιτούντες δύνανται να ανακαλέσουν την αίτηση
στήριξης/πληρωµής εν όλο ή εν µέρει µετά από αίτηµά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Καν. 809/2014. Το εν λόγω αίτηµα επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρίσκονταν
πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τµήµατα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.

5.4. ∆ιόρθωση
προφανών
Στήριξης/Πληρωµής

σφαλµάτων

στις

Αιτήσεις

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωµα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή
σφάλµατα που περιέχονται στις αιτήσεις στήριξης/πληρωµής ή/και στα συνοδευτικά
δικαιολογητικά, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των δικαιούχων.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ),
ενδεχοµένως µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, περιγράφοντας το προφανές σφάλµα
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και ζητώντας τη διόρθωση ή προσαρµογή της αίτησης στήριξης/πληρωµής ή/και των
συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε σχετική εγκύκλιο για τη διαδικασία
διόρθωσης προφανών σφαλµάτων, κατόπιν εξέτασης του αιτήµατος από το δικαιούχο ή αν
διαπιστώσει προφανή σφάλµατα κατά την εξέταση της αίτησης στήριξης/πληρωµής,
αξιολογεί συνολικά τη συγκεκριµένη περίπτωση µε σκοπό την αναγνώριση των προφανών
σφαλµάτων και µε την προϋπόθεση ότι ο αιτών ενήργησε καλή τη πίστει.
Εφόσον ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναγνωρίσει προφανή σφάλµατα, λαµβάνει υπ’ όψιν κατά την
αξιολόγηση τη διορθωµένη αίτηση στήριξης/πληρωµής ή/και τα διορθωµένα
δικαιολογητικά.
Αν η αξιολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν τη διαπίστωση των σφαλµάτων, την
επαναλαµβάνει ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία.

5.5. Ανάκληση αιτήσεων στήριξης/πληρωµής µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής τους
Κάθε αίτηση στήριξης/ πληρωµής µπορεί να ανακληθεί εγγράφως οποιαδήποτε στιγµή.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει το αίτηµα και ενεργεί µε την ακόλουθη σειρά :
•

Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση ενηµερώνεται ο δικαιούχος και
ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.

•

Εφόσον δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο καταχωρίζει,
εφόσον απαιτείται, στο ΟΠΣΕΑΕ το παραδεκτό της ανάκλησης και ενηµερώνει
εγγράφως τον δικαιούχο και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.

Αίτηση ανάκλησης δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει
ενηµερωθεί για διενέργεια ελέγχου ή υπάρχουν ευρήµατα έλεγχου.
Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλει το εν λόγω
αίτηµα.
Η ∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβαίνει σε έκδοση
σχετικής Απόφασης µε την οποία είτε ανακαλείται η ένταξη της εν λόγω πράξης ή
τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης στην οποία περιλαµβανόταν. Η απόφαση αναρτάται στο
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και κοινοποιείται ατοµικά (µέσω
ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδροµείου) στο δικαιούχο.

6. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο
οποίος διεξάγεται µηχανογραφικά και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες
βάσεις δεδοµένων (πχ. ΟΣ∆Ε, ΜΑΑΕ, ΓΓ∆Ε, κ.α.), δεδοµένου ότι, εφόσον είναι δυνατόν, η
αρµόδια αρχή µπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω :
• το εµπρόθεσµο της υποβολής
• την πληρότητα της αίτησης
• την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας
• τη βαθµολόγηση της αίτησης µε βάση τα κριτήρια επιλογής, (για το υποµέτρο 13.2)
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• τον προσδιορισµό του αιτούµενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της
δέσµευσης.
Ο έλεγχος κάθε αίτησης στήριξης/πληρωµής πρέπει να ολοκληρώνεται συµπεριλαµβανοµένης
της εξέτασης των κριτηρίων επιλογής (εφόσον αυτά υφίστανται) και του προσδιορισµού του
ποσού ενίσχυσης, ακόµα και αν η αίτηση στήριξης/πληρωµής δεν πληροί τα κριτήρια
επιλεξιµότητας.
Βάσει των ανωτέρω, για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης/πληρωµής που έχουν υποβληθεί
για το έτος εφαρµογής, συντάσσονται πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής,
καθώς και πίνακες µε όλες τις µη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωµής.
Οι πίνακες δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του
Υπ.Α.Α.Τ. και του ΠΑΑ και γνωστοποιούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων για την ενηµέρωση
των αιτούντων. Κατά των αποτελεσµάτων των πινάκων δύναται να υποβληθεί προσφυγή
(ενδικοφανής προσφυγή) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999. Οι προσφυγές
υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αναγραφόµενη στους πίνακες
ηµεροµηνία, είτε απευθείας στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή
Νοµαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής
αιτήσεων µε την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Η εξέταση των
προσφυγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας,
µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ οι Αιτήσεις Στήριξης/Πληρωµής και οι ∆ιοικητικοί Έλεγχοι των
αιτήσεων µε τα Φύλλα Αξιολόγησης.
Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της
1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως τροποποιηµένη
ισχύει, ο ΕΦ∆ προβαίνει στην ένταξη των πράξεων για τις παραδεκτές αιτήσεις, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 της προαναφερόµενης ΥΑ µε βάση τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς στήριξη. Κάθε Απόφαση Ένταξης περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον τους δικαιούχους και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων
(ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία δικαιούχου, προϋπολογισµός πράξης, επιλέξιµη έκταση
σύµφωνα µε τα στοιχεία των τεµαχίων προς στήριξη, υποµέτρο) τις υποχρεώσεις/δεσµεύσεις
των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, έλεγχων και µειώσεις-κυρώσεις. Ο
τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών πόρων του ΥΠΑΑΤ. Με ευθύνη του ΕΦ∆, η απόφαση ένταξης :
• αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του
Υπ.Α.Α.Τ. και του ΠΑΑ,
• γνωστοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων και

του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

και

στους

• Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ενηµερώνεται το ΟΠΣΑΑ µε τη δηµιουργία, εν
συνεχεία, Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για κάθε µια από τις εντασσόµενες αιτήσεις.
Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιµες, ο ΕΦ∆ ενηµερώνει τους προσφεύγοντες µε
ανάρτηση πίνακα των τελικά απορριπτοµένων αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
του Υπ.Α.Α.Τ. και του ΠΑΑ τον οποίο γνωστοποιεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων.
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7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως Οργανισµός Πληρωµών, πραγµατοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και
εκκαθάριση) της δαπάνης.
Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στα
άρθρα 12 και 13 της 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π)
όπως τροποποιηµένη ισχύει,, διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωµής
που οδηγεί στον ορισµό του τελικού ποσού πληρωµής.
∆ύναται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Καν (ΕΕ) 1306/2013, να καταβληθεί
προκαταβολή της ενίσχυσης έως 75%, µετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 της 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- Α∆Α
6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως τροποποιηµένη ισχύει, πριν την 1η ∆εκεµβρίου αλλά όχι πριν τη
16η Οκτωβρίου.
Οι πληρωµές διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας και ανά Περιφέρεια Στήριξης µετά
τη δηµιουργία φακέλου, εκ του µηχανογραφικού αρχείου πληρωµών της Βάσης ∆εδοµένων,
όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενηµερώνει τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων για το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους
προκειµένου η τελευταία να εκδώσει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία
αναγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, η Συλλογική
Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθµος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων από το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Η απόφαση αυτή
διαβιβάζεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
∆ιαχείρισης του ΥπΑΑΤ και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης,
εκδίδει εντολή κατανοµής πίστωσης µε την οποία µεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό
Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην
Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο
ΟΠΣΑΑ.
Με ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συντάσσονται πίνακες αποτελεσµάτων διοικητικών και
επιτόπιων ελέγχων, στους οποίους:
1. α) Για τις πράξεις των οποίων ανακαλείται η ένταξη αποτυπώνονται η αιτούµενη
έκταση, το ποσό ένταξης και οι λόγοι ανάκλησης.
β) Για τις πράξεις που καταβλήθηκε η ενίσχυση αποτυπώνονται: η αιτούµενη, η
προσδιορισθείσα και η πληρωτέα έκταση (ανά οµάδα καλλιέργειας για το
Υποµέτρο 13.2), το ποσό ένταξης - πληρωµής προ κυρώσεων, το ποσό
κυρώσεων, το τελικό ποσό πληρωµής µετά κυρώσεων, τυχόν συµψηφισµοί από
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ποινές πολλαπλής συµµόρφωσης και πολυετείς
κυρώσεις, και η βαθµολογία (για το Υποµέτρο 13.2).
2. Οι ως άνω πίνακες δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του Υπ.Α.Α.Τ. και του ΠΑΑ και γνωστοποιούνται στις περιφερειακές
Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων
για την ενηµέρωση των αιτούντων. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τη δυνατότητα
υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του
Ν. 2690/1999.
3. Οι προσφυγές υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
αναγραφόµενη στους πίνακες ηµεροµηνία, είτε απευθείας στις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νοµαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε
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στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων µε την υποχρέωση των τελευταίων
να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών. Μπορούν να υποβληθούν προσφυγές και κατά των κριτηρίων
επιλεξιµότητας ή επιλογής (για το Υποµέτρο 13.2) µόνο στην περίπτωση που το
αποτέλεσµα αυτών είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο των πινάκων της παραγράφου
6 του άρθρου 10 της 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ15Π) όπως τροποποιηµένη ισχύει.
4. Στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και
να προσκοµίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειµένου να αποδείξει το αληθές
των λόγων του.
5. Οι προσφυγές των παραγωγών εξετάζονται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται
µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής ∆/νσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του τελευταίου.

8. ΈΛΕΓΧΟΙ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των ελέγχων, των κυρώσεων και των ενδικοφανών
προσφυγών (υποβολή – εξέταση) ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις της
1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β’ - Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως τροποποιηµένη
ισχύει, όπου θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα εκτός των άλλων οι προθεσµίες υποβολής
και εξέτασής τους.
Για την επιβολή µειώσεων και κυρώσεων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καν (ΕΕ)
640/2014 διενεργούνται όλοι οι µηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι
έλεγχοι, µε σκοπό την επαλήθευση των όρων επιλεξιµότητας, των δεσµεύσεων και άλλων
υποχρεώσεων.

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται :
1. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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Π Ι Ν Α ΚΑ Σ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ∆οµοκού 5, 10445 ΑΘΗΝΑ
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις

Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Α.Π. και ∆.Κ.Π. κ. Χ. Κασίµη
5. Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
6. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
7. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020
8. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α. 2014-2020
9. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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