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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

                                                                   ΜΕΤΡΟ 13 : 

«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»  

         Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

Υπομέτρο 13.2  :  Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς     

περιορισμούς εκτός των ορεινών 

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους εν δυνάμει δικαιούχους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 13 « ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του Προγράμματος 

mailto:ax5u067@minagric.gr
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Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο, 

 

με την υποβολή αιτήσεων  στήριξης/ πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην αρ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ 1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π)  Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα Υπομέτρα  13.1 και 13.2 του ΠΑΑ του έτους 2016  της 

προγραμματικής περιόδου  2014 - 2020 . 

Ως  καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης 2016. 

 

 

Σκοπός του Μέτρου 13 είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

(Υπομέτρο 13.1) ως  αντιστάθμισμα του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που 

προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και 

δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω υψομέτρου, καθώς και  η Χορήγηση αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς  περιορισμούς εκτός των ορεινών (Υπομέτρο 13.2) η οποία 

αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται 

από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς 

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης για τα  Υπομέτρα 13.1 και 13.2 ανέρχεται μέχρι  το ποσό των 

160.000.000,00  Ευρώ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο   και  κατανέμεται ως εξής: 

Για το Υπομέτρο 13.1 (ορεινές περιοχές) το ποσό ανέρχεται μέχρι 105.000.000,00 Ευρώ και για το 

Υπομέτρο 13.2 (περιοχές με φυσικούς  περιορισμούς εκτός των ορεινών) το ποσό ανέρχεται 

μέχρι 55.000.000,00 Ευρώ. 

 Οι πιστώσεις αυτές θα βαρύνουν τον   Προϋπολογισμό   του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων ( Π.Δ.Ε.),  ΣΑΕ 082/1 

Σε περίπτωση εξασφάλισης  επιπλέον συγχρηματοδότησης από ΕΓΤΑΑ αυτή  θα κατανεμηθεί  στα Υπομέτρα 

13.1 και 13.2  με αναλογία  2  προς 1.   

Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν  στο  άλλο Υπομέτρο. 

 

Περιοχές εφαρμογής 

 

1. α) Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

 Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την 

Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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β) Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς, εκτός των ορεινών  

 Tο 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). 

2.  Δε 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. 

 

Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας – Δεσμεύσεις δικαιούχων Μέτρου 13 

 

Α. Δικαιούχοι του Μέτρου 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).  

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. 

Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 

1. Nα διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους ενίσχυσης. 

2. Aνάλογα 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 Διεύθυνσης 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. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και 

Κοινοτικά Όργανα. 
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Κριτήρια επιλογής των δικαιούχων υπομέτρου 13.2 

 

Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και την 

ενεργοποίηση εκ νέου του μέτρου με τη νέα οριοθέτηση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ποσοστό γεωργικού εισοδήματος 

Από 85% -100% 250 

Από 70% -84,99% 200 

Από 50% - 69,99% 150 

Από 35% - 49,99% 50 

Από 25% - 34,99% 10 

2 
Ετήσιο οικογενειακό  

εξωαγροτικό εισόδημα 

Χωρίς εξωαγροτικό εισόδημα 200 

Από 0,01 - 2.500 Ευρώ 150 

Από 2.500,01 - 5.000 Ευρώ 100 

Από 5.000,01 - 10.000 Ευρώ 50 

Από 10.000,01 - 22.500 Ευρώ 10 

3 
Τρόπος αξιοποίησης της  

εκμετάλλευσης 

Με 30 ΜΜΖ έως 35 ΜΜΖ 300 

Με 20 ΜΜΖ έως 29,99 ΜΜΖ 250 

Με 10 ΜΜΖ έως 19,99 ΜΜΖ 200 

Με 5 ΜΜΖ έως 9,99ΜΜΖ 150 

Σε κάθε άλλη περίπτωση 

(λιγότερες από 5 ΜΜΖ ή περισσότερες 

από 35 ΜΜΖ) 

 

10 

4 Ηλικία 

Από 18 - 30 ετών 200 

Από 31 - 67 ετών 

 Εκτός και αν το ανώτατο όριο αλλάξει 

από τον ασφαλιστικό τους φορέα 

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. 

 

Ύψος της Ενίσχυσης  

 

Α. Υπομέτρο 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 100 ευρώ ανά εκτάριο. 

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την  έκταση της  εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα  20 ha 

μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθιως: 

 Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης 

 Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης 

 Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης 

 Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha  δεν χορηγείται ενίσχυση 
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Β. Υπομέτρο 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 οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές 

περιοχές. 

Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων στήριξης /πληρωμής –Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 

 

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, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο που υπογράφεται από το γεωργό και επισυνάπτεται 

ηλεκτρονικά η πρώτη σελίδα της αίτησης με την υπογραφή του παραγωγού. Το υπογεγραμμένο 

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 

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 

αιτούντα. 

  τα 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 της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων 

 

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι: 

α)  Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα).  

β)  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας. 
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Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά 

στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν 

μεταβολές. 

 

3. Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 

Ως καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής ορίζεται   η 

καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016. 

 

4. Διόρθωση – 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.  

 

 

 

Ένταξη Πράξεων  

 

Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο οποίος 

διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. 

ΟΣΔΕ, ΜΑΑΕ, ΚΕΠΥΟ, 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)· 

 τον προσδιορισμό του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

 

ΑΔΑ: ΨΥ2Γ4653ΠΓ-ΡΟ6



 7 

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 Διευθύνσεις, 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 Διευθύνσεις 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.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της 

1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π), ο ΕΦΔ 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, έλεγχους και μειώσεις-κυρώσεις.  Ο τελικός διατάκτης της 

απόφασης είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του 

ΥΠΑΑΤ. Η απόφαση αναρτάται με ευθύνη του ΕΦΔ στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του Υπ.Α.Α.Τ. και του ΠΑΑ και γνωστοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων. 

 

Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες ο ΕΦΔ 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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Έλεγχοι –Μειώσεις Κυρώσεις – Ενστάσεις 

 

 

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες των ελέγχων, των κυρώσεων  και των ενστάσεων (υποβολή – εξέταση) ισχύουν 

τα αναφερόμενα στις διατάξεις της 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-

15Π)  όπου θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα εκτός των άλλων  οι προθεσμίες  υποβολής και εξέτασής 

των  

  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. 

 

 

Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις Αιτήσεις Στήριξης/Πληρωμής 

 
 

1. 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. 

2. 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 και ζητώντας τη διόρθωση ή προσαρμογή της 

αίτησης στήριξης/πληρωμής ή/και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

3. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 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.  

4. 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. 

5. Αν η αξιολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν τη διαπίστωση των σφαλμάτων, την επαναλαμβάνει 

ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

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: 
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 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 Δ/νση 

Προγραμματισμού & Εφαρμογών . 

Αίτηση ανάκλησης από το δικαιούχο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στις περιπτώσεις που 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 Δ/νση Προγραμματισμού & Εφαρμογών 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. 

Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται ατομικά (μέσω ηλεκτρονικού ή απλού 

ταχυδρομείου) στο δικαιούχο. 

 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

 

 

Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα 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΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π), διενεργείται αξιολόγηση του 

συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του τελικού ποσού πληρωμής.  

 

Δύναται, 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΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π),  πριν την 1η Δεκεμβρίου 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 Δεδομένων, 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 Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών 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 

Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Την απόφαση αυτή 

διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και 

την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ. 
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Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 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 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 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 Διευθύνσεις, 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 Διευθύνσεις 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΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π). 

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 Δ/νσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με σχετική 

διευκρινιστική εγκύκλιο του τελευταίου. 

    

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. 

Η διαδικασία επιλογής και ένταξης των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

Προγραμματικής  Περιόδου    2014 – 2020 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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Καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 

της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016. 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΟΠΕΚΕΠΕ 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακές Δ/νσεις 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

4. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών. 

6. ΕΥΔ ΠΑΑ 

7. ΕΥΕ ΠΑΑ 

8. ΟΠΕΚΕΠΕ 
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