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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ 

Αρμόδιες Διευθύνσεις: 

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς  

ΑΘΗΝΑ 01/09/2022 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 54538 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων   

  

  

Προς: Ως Πίνακας Διανομής  

 

 

ΘΕΜΑ: 9η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.2015 εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του 

καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 

1306/2013 & 229/2() 13 » 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Ι. Η υπ' αριθ. 85112/27.7.2015 Εγκύκλιος 

2. Η υπ' αριθ. 48621/31.7.2020 1η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.20Ι5 εγκυκλίου 

3. Η υπ' αριθ.  2η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.2015 εγκυκλίου 

4. Η υπ' αριθ. 70332/29.10.202() 3η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27,7.20Ι5 εγκυκλίου 

5. Η υπ' αριθ. 81193/9.12.20 4η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.20Ι5 εγκυκλίου 

6. Η υπ' αριθ. 4658/22.01.2Ι 5η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.2015 εγκυκλίου 

7. Η υπ' αριθ. 26457/26.4.2021 6η τροποποίηση της υπ' αριθ.85112/27.7.2015 εγκυκλίου 

8. Η υπ' αριθ. 76928/9.12.2021 7η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112127.7.2015 εγκυκλίου 

9. Η υπ' αριθ. 33600/23.5.2Ο22 8η τροποποίηση της υπ' αριθ. 85112/27.7.20Ι5 εγκυκλίου 

Η υπ' αριθ. 85112/27.7.2015 εγκύκλιος για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής 

ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013», 

τροποποιείται ως εξής: 

 

 

1. Η παράγραφος 5.2.1.Α.6 καταργείται. 
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 2. Ο τίτλος της υποενότητας 5.2.3 αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 873/55993/20.5.20Ι5 ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 

ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» 

  

3. Η παράγραφος 1 της υποενότητας 5.2.3 αντικαθίσταται ως εξής: 

« 1. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες ενότητες 5.2.1 και 5.2.2 και ειδικά για το 

διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο καταγγελιών και τους στοχευμένους διοικητικούς και επιτόπιους 

ελέγχους από ανάλυση κινδύνου που αφορούν το σύνολο των εκτάσεων, ισχύουν τα εξής: 

α) Εάν δηλώνονται στις ΕΑΕ 2021 ή/και 2022 ως ιδιόκτητες, εκτάσεις εντός περιοχών στις οποίες έγινε 

εφαρμογή της υπ' αριθ. 873/55993/20.05.2015 ΚΥΑ κατά τα έτη 2016 και εφεξής, ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά που επισυνάφθηκαν στις ΕΑΕ τα οποία αποδεικνύουν τα εμπράγματα δικαιώματα1 των 

αιτούντων επί των συγκεκριμένων εκτάσεων. Σε περίπτωση μη επισύναψης των ανωτέρω 

δικαιολογητικών   η επισύναψης δικαιολογητικών που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα 

αγροτεμάχια, οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται. 

β) Εάν δηλώνονται ως ιδιόκτητες, εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση ή με κωδικό ποικιλίας 8688 

(κοφτολίβαδα), που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση α), ζητείται από τον ελεγχόμενο να 

υποβάλλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, 

δικαιολογητικά  για την κατοχή του αγροτεμαχίου την  31η Μαΐου του έτους αιτήσεων. Εφ' όσον δεν 

προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατοχής του ελεγχόμενου ιδιοκτήτη ή προσκομιστούν δικαιολογητικά 

που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται.  

γ) Εάν δηλώνονται ως μισθωμένες, εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση ή με κωδικό ποικιλίας 8688 

(κοφτολίβαδα) ή εκτάσεις εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρμογή της υπ' αριθ. 

873/55993/20.05.2015 ΚΥΑ κατά τα έτη 2016 και εφεξής, ζητείται από τον ελεγχόμενο να υποβάλλει 

εντός δέκα (1Ο) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαρωμένα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, δικαιολογητικά  για την 

κατοχή από τον ιδιοκτήτη — εκμισθωτή του αγροτεμαχίου την τ31η Μαΐου του έτους αιτήσεων. Σε 

περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, ζητείται να αποσταλούν εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών σαρωμένα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, το καταστατικό του εν λόγω Νομικού 

1Προσώπου, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του, που εξουσιοδοτείται να 

υπογράφει τα μισθωτήρια.  

 
1 Τίτλους και αποσπάσματα ανάρτησης ή λειτουργούντος κτηματολογίου εφόσον υπάρχουν ή συμβολαιογραφικές πράξεις 
αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές 
αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά  μεταγραφής τους ή διοικητικές 
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Επιπλέον, ελέγχεται κατά πόσο είναι νόμιμο το παραστατικό χρήσης των αγροτεμαχίων και αν 

ταυτοποιείται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, καθώς και η βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής 

κατάστασης του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή του αγροτεμαχίου, που διατίθεται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική 

μορφή, για την τελευταία τριετία. Εφ' όσον δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατοχής του ιδιοκτήτη 

— εκμισθωτή ή προσκομιστούν δικαιολογητικά που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, 

οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται.  

Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις,  

I. Εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί η κατοχή των αγροτεμαχίων μέχρι την 31η Μαΐου το αγροτεμάχιο 

δεν θεωρείται επιλέξιμο προς ενίσχυση και μηδενίζεται  

II. Εφ' όσον διαπιστωθεί τροποποίηση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη μετά την 

31η Μαΐου του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ως ίσχυε προ της 31ης 

Μαΐου .» 

2. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες ενότητες 5.2.1 και 5.2.2 και 

ειδικά για το διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο καταγγελιών και τους στοχευμένους 

διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από ανάλυση κινδύνου ή άλλους ελέγχους 

κατόπιν κρίσης της Υπηρεσίας που αφορούν εκτάσεις εντός περιοχών όπου στο 

λειτουργούν Κτηματολόγιο ή στην Ανάρτηση Κτηματολογίου εμφανίζεται ως κύριος 

φορείς του ελληνικού δημοσίου, ισχύουν τα εξής: 

 α) Στην περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων εντός περιοχών όπου στο λειτουργούν 

Κτηματολόγιο εμφανίζεται ως κύριοι φορείς του ελληνικού δημοσίου, οι εν λόγω εκτάσεις 

μηδενίζονται.  

Στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων εντός περιοχών όπου στο λειτουργούν 

Κτηματολόγιο εμφανίζεται ως κύριοι φορείς του ελληνικού δημοσίου, ο δικαιούχος 

καλείται μετά από σχετική ενημέρωσή του και εντός 10 εργάσιμων ημερών, να προσκομίσει 

ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, βεβαίωση από τον εν λόγω φορέα 

του ελληνικού δημοσίου ότι έχει παραχωρηθεί στον δικαιούχο η εν λόγω έκταση. Η 

βεβαίωση εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ΑΦΜ, ΟΝΟΜ/ΜΟ) πρέπει 

απαραιτήτως να φέρει την έκταση του παραχωρημένου αγροτεμαχίου και τον ΚΑΕΚ και 

ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της προηγούμενης πρότασης (χρόνος 

 
πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) τα πιστοποιητικά μεταγραφής ΦΕΚ δημοσίευσης, και εν γένει 
οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο – στοιχείο που ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. Σε 
περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας δύναται να προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, 
που αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής 
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αποστολής, μη ορθή - πλήρης βεβαίωση), οι εν λόγω εκτάσεις μηδενίζονται. 

 

 β) Στην περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων εντός περιοχών όπου στην ανάρτηση 

Κτηματολογίου εμφανίζεται ως κύριοι φορείς του ελληνικού δημοσίου,  ο δικαιούχος 

καλείται μετά από σχετική ενημέρωσή του και εντός 10 εργάσιμων ημερών, να προσκομίσει 

ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αντίγραφο του σχετικού τίτλου 

ανάρτησης κτηματολογίου για το εν λόγω αγροτεμάχιο, συνοδευόμενο από το απαραίτητο 

απόσπασμα χάρτη. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της προηγούμενης πρότασης 

(χρόνος αποστολής, μη ορθό - πλήρες απόσπασμα και τίτλος ανάρτησης), οι εν λόγω εκτάσεις 

μηδενίζονται.  

Στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων εντός περιοχών όπου στην ανάρτηση 

Κτηματολογίου εμφανίζεται ως κύριοι φορείς του ελληνικού δημοσίου, ο δικαιούχος 

καλείται μετά από σχετική ενημέρωσή του και εντός 10 εργάσιμων ημερών, να προσκομίσει 

ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, αντίγραφο του σχετικού τίτλου 

ανάρτησης κτηματολογίου του ιδιοκτήτη - εκμισθωτή για το εν λόγω αγροτεμάχιο, 

συνοδευόμενο από το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων 

της προηγούμενης πρότασης (χρόνος αποστολής, μη ορθό - πλήρες απόσπασμα και τίτλος 

ανάρτησης), οι εν λόγω εκτάσεις μηδενίζονται. 

5.2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΝΔΙΝΟΥ  

Α. Ιδιόκτητα Αγροτεμάχια  

1) Ελέγχεται η ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ με τα αναγραφόμενα στην βεβαίωση 

δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ελεγχόμενου ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου που διατίθενται 

από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή, για το συγκεκριμένο έτος αιτήσεων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο 

για τον απόκτηση ασφαλούς γνώμης ελέγχεται η δήλωση βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής 

κατάστασης προηγούμενων και επομένων ετών από το συγκεκριμένο έτος ελέγχου.  

2) Επιβεβαιώνεται, η χρήση του αγροτεμαχίου με τις γεωχωρικές μεθόδους που έχει στη διάθεση του ο 

ελεγκτής καθώς και με επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση γης και όχι μόνο 

εντοπισμός του αγροτεμαχίου. 

3) Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τα αντίστοιχα 

κατά περίπτωση αγροτεμάχια μηδενίζονται ή μειώνονται αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου 

ταυτοποίησης και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τον ελεγχόμενο ότι 

μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη του 
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σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά  που να 

περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο1.  

 

4) Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά η ένσταση 

απορρίπτεται ενημερώνεται o ελεγχόμενος για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης. 

 

5) Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία που ακολουθεί μετά την ενημέρωση του ελεγχόμενου και η 

προσκόμιση παραστατικών εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αφορά διαδικασία ενστάσεων. 

B. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια 

1. Κατά τη διαδικασία ελέγχεται α) κατά πόσο είναι νόμιμο το παραστατικό χρήσης (μισθωτήριο) μη 

ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων και β) η ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων 

στην ΕΑΕ, στο μισθωτήριο και στην βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του 

ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή του αγροτεμαχίου που διατίθενται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή, 

για το συγκεκριμένο έτος αιτήσεων, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν στα έτη που δεν ήταν 

υποχρεωτική η αναγραφή ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ. Ειδικά για τις τελευταίες περιπτώσεις, η επιτροπή 

ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά. Εφόσον 

κριθεί απαραίτητο για τον απόκτηση ασφαλούς γνώμης ελέγχεται η δήλωση βεβαίωσης 

δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης προηγούμενων και επομένων ετών από το συγκεκριμένο 

έτος ελέγχου.  

 

2. Εάν μετά από την προσκόμιση και τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών υπάρχουν ενδείξεις 

δημιουργίας τεχνητών προϋποθέσεων λήψης ενισχύσεων για εκτάσεις άνω των 2Ηα ανά 

παραγωγό, ο παραγωγός καλείται να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά 1  που να 

περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο του εκμισθωτή προκειμένου να υπάρξει απόφαση από τους 

ελεγκτές αποδοχής των μισθωτηρίων  για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια ή όχι.  

 

5.2.3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1) Ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων βοσκοτόπων που δηλώνονται σε καλή γεωργική 

κατάσταση για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους την ΕΑΕ ελέγχεται όλα εκείνα τα 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιοκτησία της δηλούμενης έκτασης (συμβόλαια, 

μεταγραφή, κτηματολόγιο, Ε9, ιδιωτικά συμφωνητικά).  Εφόσον κριθεί απαραίτητο για τον 
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απόκτηση ασφαλούς γνώμης ελέγχεται η δήλωση βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής 

κατάστασης προηγούμενων και επομένων ετών από το συγκεκριμένο έτος ελέγχου. 

2)  Η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι πρέπει να υποβάλλει εντός 10 δέκα 

εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας ο ίδιος ή 

ο εκμισθωτής του για λογαριασμό του ενδιαφερομένου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά 1  , που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο για την κατοχή του αγροτεμαχίου 

την 31η  Μαΐου  του έτους αιτήσεων Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται κατά περίπτωση ότι: α) 

Τροποποίηση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να προστεθούν αγροτεμάχια, 

δεν γίνεται αποδεκτή μετά την   31η  Μαΐου  του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων 5 β) στην 

περίπτωση που έχει ήδη τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση μετά την 31η  Μαΐου  του 

συγκεκριμένου έτους αιτήσεων, η εξέταση της ενστάσεων θα  πραγματοποιηθεί βάση τα 

προσκομισθέντα συμπληρωματικά παραστατικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και 

συγκεκριμένα εάν αποδεικνύεται κατοχή έως 31/5 του έτους υποβολής των αιτήσεων.  

 

3) Ειδικά για τους βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος 

κατά τον οποίο εκτός από τον εντοπισμό και τη μέτρηση του αγροτεμαχίου θα πρέπει να ελέγχεται 

η τήρηση της υποχρέωσης του κανονισμού για την περιποίηση του βοσκότοπου, δηλαδή η κοπή 

της βλάστησης 

4) Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο της ΕΑΕ επισυνάπτονται κενά αρχεία ή άλλα μη σχετικού 

περιεχομένου αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η 

ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δε γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο 

στάδιο των ενστάσεων παρά μόνο εκείνα που είναι βεβαία η ημερομηνία δημιουργίας τους και το 

περιεχόμενό τους. Το ανωτέρω θα ισχύσει και για άλλες περιπτώσεις ενστάσεων και ιεραρχικών 

προσφυγών. 

5) Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νόμιμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται, και η επιτροπή 

ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στάδιο 

υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά παραστατικά ενοικίασης, μόνο εφόσον αφορούν στους 

ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο 

μίσθωσης. 
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6) Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τα αντίστοιχα 

κατά περίπτωση αγροτεμάχια μηδενίζονται ή μειώνονται αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου 

ταυτοποίησης και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει με Κάθε πρόσφορο μέσο τον ελεγχόμενο ότι 

μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη 

του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας ο ίδιος ή ο εκμισθωτής για λογαριασμό του 

ελεγχόμενου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω 

ταχυδρομείου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά , που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο1. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΠΡΟΣ: 

1. ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Περιφερειακές Δ/νσεις 

β) Περιφερειακές Μονάδες 

γ) Νομαρχιακά Γραφεία 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 

-Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 

- Δ/νση Πληροφορικής  

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

ΑΔΑ: ΨΣΡΒ46ΨΧΞΧ-ΖΛΓ


		2022-09-05T11:43:32+0300
	Athens




